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1. APRESENTAÇÃO 
 

1.1. Identificação 
 

Tabela 01 – Identificação do Sebrae/MS – Relatório de Gestão Individual 
Identificação 
Denominação completa: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul 
Denominação abreviada: Sebrae/MS 
Vinculação Ministerial: Presidência da República 
CNPJ: 15.419.591/0001-03 
Situação: Ativa 
Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo  

Principal Atividade: Entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, 
instituída sob a forma de serviço social autônomo. 

Código CNAE: 
7020-4/00 

Telefones/Fax de contato: (67) 3389-5587 / (67) 3389-5540 / (67) 3389-5592 
Endereço Eletrônico: ouvidoria@sebrae.com.br; tereza.krauz@ms.sebrae.com.br; 
celia.oliveira@ms.sebrae.com.br 
Página na Internet: www.ms.sebrae.com.br  
Endereço Postal:  
Av. Mato Grosso, 1661 – Centro 
CEP: 79.002 – 950 - Campo Grande/ MS 

 
 
1.2. Introdução 
 

Em atendimento à sua missão de promover a competitividade e desenvolvimento 
dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a economia de 
Mato Grosso do Sul, em 2017 o Sebrae/MS atendeu 38.007 pequenos negócios, sendo 
92.695 atendimentos para este segmento, alcançando uma cobertura de atendimento de 
21,3% das empresas regularizadas no estado de Mato Grosso do Sul. 

Não só empresas foram atendidas, como também 41.898 Potenciais Empresários, 
pessoas físicas que pretendem abrir um negócio ou que já o possuem, mas informal, 
através de disponibilização de informações gerais, de interesse empresarial.  

Foram contabilizadas 114.606 horas de consultorias, 110.006 orientações 
técnicas, 661 cursos, 885 palestras, 616 oficinas, 37 seminários, 19 clínicas tecnológicas, 
além de 14 feiras, 62 missões/caravanas e 27 rodadas de negócios. Ao todo foram mais 
de 193 mil atendimentos. 

No Estado há um total de 68 municípios com a lei geral implementada, que 
corresponde a 86% do total de municípios do Estado, alcance possível graças a processos 
ligados ao desenvolvimento do Ambiente Externo, especificamente no que concerne à 
implementação efetiva dos benefícios previstos na Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa.  

O Sebrae/MS encerrou o quinto ciclo do Programa Sebrae de Excelência na 
Gestão com mudança de faixa de pontuação e um acréscimo de mais de 100 pontos com 
relação ao ciclo anterior. Foram 575,25, contra 472,25 pontos, em uma demonstração 
clara de evolução da maturidade da gestão. Para alcançar esse resultado, foram realizadas 
inúmeras ações durante o ano, mas o entendimento e compromisso por parte dos 
multiplicadores da excelência e a postura da liderança do Sebrae/MS, definindo 
parâmetros de atuação e apoiando a gestão do PSEG foram fundamentais. Entre as ações, 
destaque para a terceira edição do Workshop de Boas Práticas de Gestão, Fórum de 
Aprendizado, e duas capacitações dirigidas aos multiplicadores da excelência, sendo uma 
sobre o sistema de indicadores e a segunda para avaliadores internos. 
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O Living Lab MS, em um ano de atuação de forma disruptiva ampliou a atuação 
e construindo Keys Results – resultados chaves no âmbito de startups, negócios de 
impacto social e smart city, com atuação de amplitude internacional, onde o maior e 
principal passo foi o desenvolvimento e aplicação de metodologia própria de aceleração 
de negócio, cuja aplicação inicia o ciclo de implantação da cultura de inovação em novos 
negócios.  

Diante dos trabalhos realizados no exercício de 2017, com foco no fortalecimento 
da economia e favorecendo os ambientes de negócios, apresentamos o Relatório de 
Gestão que está estruturado em 9 itens: 

1. Apresentação; 
2. Visão Geral da Unidade; 
3. Planejamento Organizacional e Resultados; 
4. Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos; 
5. Relacionamento com a Sociedade; 
6. Informações Contábeis e Desempenho Orçamentário e Financeiro; 
7. Áreas Especiais da Gestão; 
8. Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle; 
9. Anexos e Apêndices. 
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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE 
 
2.1. Finalidade e competências 
 

A missão do Sebrae/MS define bem sua função e razão de ser: "Promover a 
competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e estimular o 
empreendedorismo”. O âmbito de atuação da entidade constitui-se na indução do 
desenvolvimento dos micro e pequenos negócios, com vistas à melhoria de seu resultado 
e o fortalecimento de seu papel social.  

A atuação da entidade é focada no sucesso dos pequenos negócios, na busca do 
aumento da competitividade dos produtos e serviços dos pequenos negócios, em todos os 
segmentos de mercado em que ela esteja operando. Isso significa levar aos negócios de 
menor porte os benefícios da modernização da gestão empresarial, através do acesso à 
informação, à tecnologia e a recursos modernos de gestão. 

  
2.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade 
 

O Sebrae foi criado e atualmente é regido conforme as normas e regulamentos 
abaixo: 

� Lei n° 8.029 que dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da 
Administração Pública Federal, e dá outras providências. 

� Lei n° 8.154 de 1990 que altera a redação do § 3° do art. 8° da Lei n° 8.029, de 
12 de abril de 1990 e dá outras providências. 

� Decreto n° 99.570 de 09 de outubro de 1990 que desvincula da Administração 
Pública Federal o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa 
(Cebrae), transformando-o em serviço social autônomo. 

� Estatuto Social e Regimento Interno do Sebrae/MS. 
 

 
2.3. Ambiente de atuação 
 
Cenário de Atuação 
 

O Sebrae/MS apoia o desenvolvimento dos pequenos negócios do Estado de Mato 
Grosso do Sul, fomenta o desenvolvimento sustentável, a competitividade e o 
aperfeiçoamento técnico dos pequenos negócios, industriais, comerciais, agrícolas e de 
serviços, nas áreas de administração, finanças; da orientação do acesso ao crédito; 
tecnologia e meio ambiente; da capacitação gerencial, em consonância com as políticas 
nacionais de desenvolvimento; da formação educacional do empresário de micro e 
pequena empresa, mediante a execução de ações condizentes:  

� Com as políticas, diretrizes e prioridades de aplicação de recursos, atos, 
resoluções, programas e projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo Nacional 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, respectivamente 
órgão e entidade, doravante designados simplificadamente neste instrumento 
como CDN e Sebrae;  

� Com as resoluções editadas pela Diretoria Executiva do Sebrae/MS; e  
� Com a legislação pertinente, aplicável ao Sistema Sebrae.  
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Análise do Ambiente Externo 
 

O produto interno bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul, em 2015, foi de R$ 83,1 
bilhões em valores correntes (Fonte: IBGE/CONAC, Semagro/MS – Contas Regionais – 
2017), apresentando 5,2% de taxa de crescimento nominal em relação ao ano anterior, 
sendo estas as informações mais recentes. 

Este relatório descreve a maneira com que o Sebrae/MS executou o 
desdobramento da sua estratégia, incluindo detalhes de atuação com carteira de projetos 
e atividades. 

 
Perfil das Empresas em Mato Grosso do Sul 
 

As informações a seguir descritas neste tópico retratam os números de empresas 
do Estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com a Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

No ano de 2016 haviam 98.724 MPEs, sendo 95.843 ME e 2.881 EPP, 
apresentando um aumento de 2,8% se compararmos em relação ao ano de 2015.  

Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) percentuais, 99,4% das empresas do MS são entre os 
portes micro e pequenas e a distribuição por setor de atividade são 8% da indústria, 5% 
da construção, 42% do serviço, 42% são de comércio e 3% da agropecuária. 

Segundo o Portal do Empreendedor 
(http://www.portaldoempreendedor.gov.br/estatistica/lista-dos-relatorios-estatisticos-do-
mei), em novembro de 2017 haviam no MS 110.761 microempreendedores individuais, 
um aumento de 16,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

 
2.4. Organograma 

 
      Figura 1 - Organograma Sebrae/MS em 31/12/2017 
 

                    
                       Fonte: Regimento Interno do Sebrae/MS 
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As informações sobre as áreas ou subunidades estratégicas poderão ser 
encontradas na tabela a seguir. 

 
Tabela 02 - Informações sobre as Unidades do Sebrae/MS – Posição em 31/12/2017 

Unidades 
Estratégicas Competências Titular Cargo 

Período de 
Atuação 

UMC 

Promover o posicionamento da marca e a divulgação das ações 
junto à sociedade empreendedora, promovendo a compreensão 
de sua missão, a acessibilidade aos seus projetos e serviços, 
zelando pelo marketing de relacionamento com o cliente. 

Luiz Henrique 
G. Ishikawa 

Gerente 
01/01/2016 - 
31/12/2017 

UGP 
Prover e desenvolver Competências, gerir o conhecimento e 
promover um clima organizacional favorável para o alcance 
dos objetivos organizacionais. 

Janister 
Adriana C. S. 

de Mello 
Gerente 

16/11/2005 - 
31/12/2017 

UOE 
Gerir os processos de Atendimento e a gestão dos Produtos, 
bem como sua distribuição através das regionais, visando o 
desenvolvimento da cultura empreendedora.  

Lissandra 
Daudt Baron 

Gerente 
01/03/2015 -
31/12/2017 

UCE 

Identificar as necessidades dos setores, definir, gerir projetos e 
produtos setoriais com foco no aumento de competitividade dos 
pequenos negócios, especialmente os relacionados a serviços 
financeiros, inovação e conhecimento de mercado. 

Rodrigo Maia 
M. Pirani 

Gerente 
01/03/2015 - 
31/12/2017 

UFICO 
Controlar o orçamento e recursos financeiros, garantindo a 
consistência das informações legais e gerenciais. 

Lucimara 
Escobar Ribas 

Gerente 
13/01/2016 - 
31/12/2017 

UAD 
Gerir a infraestrutura e o fornecimento de bens e serviços 
necessários para implementação das ações. 

Jorge Tadeu 
de B. Veneza 

Gerente 
12/01/2015 - 
31/12/2017 

UTIC 
 

Implantar e gerir soluções integradas de tecnologia da 
informação e comunicação convergentes com as necessidades 
dos projetos e atividades. 

Marcus 
Fernandes 

Gerente 
07/10/2016 à 
31/12/2017 

UAJUR 
Realizar a gestão dos aspectos legais corporativos de modo a 
preservar as relações jurídicas no cumprimento dos objetivos 
institucionais. 

Luiz Aurelio 
Adler Ralho 

Gerente 
16/01/2007 - 
31/12/2017 

UAUD 
Monitorar os riscos e auditar, de forma independente, os 
processos e a aplicação dos recursos, tendo como referencial os 
normativos de controles interno e externo. 

Tereza F.de 
Arruda Krauz 

Gerente 
16/07/2012 - 
31/12/2017 

UAGE 

Elaborar e monitorar a estratégia de atuação da entidade, 
articulação institucional do ambiente favorável para os 
pequenos negócios, zelando pelas práticas de governança 
corporativa e da gestão em excelência.  

Sandra 
Amarilha 

Gerente 
01/01/2016 - 
31/12/2017 

Regional Centro 

Realizar o atendimento aos clientes, executar as ações previstas 
nos projetos e articular parcerias nas regiões. 

Henrique F. A. 
Correa 

Gerente 
01/01/2016 - 
31/12/2017 

Regional Costa 
Leste 

Josilmar Q.  
Blini Signori 

Gerente 
01/02/2013 - 
31/12/2017 

Regional Sudeste 
Neire A. C. de 

Oliveira 
Gerente 

01/08/2014 - 
31/12/2017 

Regional Oeste 
Vanessa de 

Gouveia Leite 
Gerente 

01/03/2011 - 
31/12/2017 

Regional Norte 
Luzicarla S. 

Softov 
Gerente 

01/07/2014 - 
31/12/2017 

Regional Centro 
Sul 

Flavia Rosa S. 
Silva 

Gerente 
01/03/2011 - 
31/12/2017 

Fonte: Regimento Interno 
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2.5. Macroprocessos finalísticos 
 
Tabela 03 – Macroprocessos finalísticos  

Macroprocessos finalísticos 

Macroprocessos Descrição 
Produtos e 

Serviços 
Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis 

Inteligência de 
Negócio 

Compreendem as atividades 
para levantamento de 
informações e dados para 
análise e disseminação, que 
permitem gerar conhecimento 
para a tomada de decisão sobre 
clientes. 

Análise de Mercado; Estudos e 
Pesquisas; Oportunidades de 

Negócio identificadas. 
Pequenos Negócios 

UMC – Unidade de 
Marketing e 

Comunicação 

Gestão de 
Clientes 

Compreendem as atividades 
referentes a análise e utilização 
das informações dos clientes 
sobre produtos/serviços 
ofertados e canais pela qual o 
mesmo se relaciona com o 
Sebrae. 

Informações para PPA; 
Planos de ação sobre clientes; 

Melhorias para produtos/serviços 
e canais de interação; 

Novos produtos/serviços. 

Potencial 
Empreendedor; 

Potencial 
Empresário; 

Microempreendedor 
Individual; 

Microempresa; 
Empresa de 

Pequeno Porte. 

UCE – Unidade de 
Competitividade 

Empresarial 
 

UMC – Unidade de 
Marketing e 

Comunicação 
 

UOE – Unidade de 
Orientação 

Empreendedora 

Relacionamento 
com o Cliente 

Compreendem as atividades de 
atendimento e tratamento das 
manifestações dos clientes do 
Sebrae/MS. 

Consultorias; Cursos; 
Seminários; Palestras; Oficinas; 
Rodadas; Missões e Caravanas; 

Workshops; Orientações técnicas 
e Informações. 

Fale conosco (canal de 
manifestação disponível ao 

cliente através do site); 
Ouvidoria; Formulários de 

avaliação nos atendimentos; 
Pesquisa de satisfação; 

Indicadores. 

Potencial 
Empreendedor; 

Potencial 
Empresário; 

Microempreendedor 
Individual; 

Microempresa; 
Empresa de 

Pequeno Porte. 

UCE – Unidade de 
Competitividade 

Empresarial 
 

UMC – Unidade de 
Marketing e 

Comunicação 
 

UOE – Unidade de 
Orientação 

Empreendedora 
 

Unidades Regionais 

Articulação e 
Desenvolvimento 
do Ambiente dos 

Pequenos 
Negócios 

Compreendem as atividades 
responsáveis por viabilizar a 
atuação conjunta do Sebrae/MS 
com os demais agentes, para 
proporcionar um ambiente 
favorável as MPE. 

Fontes de recursos mapeadas; 
potenciais financiadores 
identificados; Lei Geral 

implementada nos municípios do 
MS; Salas do empreendedor 

instaladas. Articulação da 
Redesimples, capacitação da 

Rede de agentes de 
desenvolvimento, municípios 

sensibilizados para comprar dos 
pequenos negócios. 

Pequenos Negócios 

UAGE – Unidade de 
Articulação e Gestão 

Estratégica 
 

UCE – Unidade de 
Competitividade 

Empresarial 

Fonte: Escritório de Processos – Sebrae/MS 
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 
 
3.1. Planejamento Organizacional 
 

O Sebrae/MS, para a elaboração do planejamento organizacional, atua em 
articulação com a unidade do Sebrae/NA responsável pela coordenação das ações dos 
Sebrae/UF, seguindo uma rotina de planejamento operacional consubstanciada no Plano 
Plurianual (PPA) da entidade para um horizonte de dois anos.  

No PPA 2017-2018 os objetivos estratégicos foram mantidos e a missão do Sebrae 
foi revista e ajustada ficando com a seguinte descrição: “Promover a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e estimular o empreendedorismo”. 
A partir de uma reflexão sobre o modelo de atuação da nossa instituição, visando prepará-
la para enfrentar os desafios do atendimento aos nossos clientes de forma alinhada à 
estratégia nacional, foi incluído ao Mapa Estratégico os quatro temas ou eixos 
estratégicos: competitividade dos pequenos negócios; competitividade estrutural e 
sistêmica; estímulo ao empreendedorismo; e excelência em gestão, alinhado ao Mapa 
Estratégico Nacional.  

Para garantir a execução do plano é realizado monitoramento, por meio de 
reuniões de análises estratégicas, com a participação dos gerentes e diretores, onde a 
execução do plano é avaliada e tomadas medidas de gestão quando necessário. 

O Direcionamento Estratégico é demonstrado através do Mapa Estratégico 2022, 
que dá continuidade aos direcionamentos estratégicos de períodos anteriores, e elencou 
como principais objetivos estratégicos descritos no item a seguir. 

 
3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício 
 
Objetivos Estratégicos 

 
Figura 2 – Mapa Estratégico Sebrae/MS 2022 

 
Fonte: Plano Plurianual do Sebrae/MS. 
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O Mapa Estratégico (figura 2) apresenta a síntese da estratégia do Sistema Sebrae 
para os próximos anos. No topo do mapa estão posicionadas a missão, que é a razão de 
existir do Sebrae, a visão de futuro, que demonstra a direção mestra dos objetivos 
estratégicos, organizados em três perspectivas: partes interessadas, processos e recursos.  

Na perspectiva partes interessadas, encontram-se os públicos interessados no 
negócio do Sebrae e o conjunto de valores da organização. As perspectivas de processos 
e recursos reúnem os desafios relacionados aos procedimentos internos, nos quais o 
Sebrae precisa ser excelente para oferecer valor aos pequenos negócios e à sociedade. Os 
objetivos estratégicos destas perspectivas estão agrupados em quatro temas ou eixos 
estratégicos: competitividade dos pequenos negócios; competitividade estrutural e 
sistêmica; estímulo ao empreendedorismo; e excelência na gestão. 

Nos temas competitividade dos pequenos negócios, competitividade estrutural e 
sistêmica e estímulo ao empreendedorismo encontram-se os objetivos estratégicos 
estreitamente relacionados à proposta de valor do Sebrae, que visam entregar produtos e 
serviços aos clientes com excelência no atendimento e foco no resultado, atuar no 
ambiente dos pequenos negócios e na Educação e Cultura Empreendedora. 

No tema excelência na gestão encontram-se os objetivos estratégicos vinculados 
a questões críticas que viabilizam os desafios representados nos objetivos estratégicos 
relacionados à proposta de valor do Sebrae. Trata-se, então, do conhecimento sobre os 
pequenos negócios, do fortalecimento da rede de parceiros estratégicos, do 
desenvolvimento de produtos, serviços e canais de comunicação, da efetividade e 
transparência na aplicação de recursos, bem como do capital humano, da rede de 
fornecedores e das tecnologias e infraestrutura necessárias para a gestão do Sebrae e o 
atendimento dos clientes 

Os objetivos estratégicos demonstram as escolhas adotadas pelo Sebrae/MS para 
promover maiores conquistas e resultados que beneficiarão os pequenos negócios para o 
horizonte do Direcionamento Estratégico 2022 e estão descritas a seguir. 

 
Análise dos Objetivos Estratégicos: 

 

P1-Ter excelência no 
atendimento, com foco no 
resultado para o cliente 

Diagnosticar e entender as necessidades do cliente e do seu negócio, 
para propor soluções adequadas – padronizadas e/ou customizadas, 
presenciais e/ou remotas e de formação e/ou de consultoria.  
Garantir a eficácia na entrega das soluções propostas, monitorar o seu 
desempenho, sua aplicabilidade e seus resultados. 

 
Análise:  
 

Conforme práticas definidas no Critério 3 - Clientes - do Modelo de Excelência 
em Gestão da Fundação Nacional da Qualidade, o Sebrae/MS utiliza o processo de 
pesquisa e de tratamento de manifestações para diagnosticar e entender as necessidades 
do cliente, propor soluções adequadas, garantir a eficácia e monitorar os resultados. O 
tratamento destes resultados de forma global é realizado posteriormente pelo Grupo de 
Análise de Clientes – GAC. 

O processo de pesquisa atua em duas abordagens: interna, que são as pesquisas 
internas para mensuração de resultados dos projetos e análise das soluções oferecidas aos 
clientes; externa, que é a elaboração de pesquisas que auxiliam os empresários na tomada 
de decisão e aperfeiçoamento de seu negócio. A coordenação é realizada com uma visão 
estratégica que, além de auxiliar o empresário, também subsidia o Sebrae//MS na análise 
de setores empresariais, na formulação de políticas públicas e na elaboração de estratégias 
de atuação de entidades parceiras. 
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Em 2017 foram realizadas as seguintes pesquisas: satisfação em eventos de 
instrutoria, pesquisa de atendimento presencial (balcão), mensuração de projetos (33 
pesquisas – 20 pelo Sebrae/MS e 13 que são realizadas pelo Sebrae/NA), pesquisa 
Negócio a Negócio, pesquisa do Nascer Bem, pesquisa de Sobrevivência, pesquisa de 
Atendimento nos Bairros, pesquisa de Rodadas de Negócios, pesquisa de Consultoria 
(UAD), pesquisa Sebraejor e pesquisas internas. Além disso, foi realizada a divulgação 
das pesquisas sazonais de Expectativa de Comportamento de Consumo, realizadas em 
parceria com a Fecomércio (Natal, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, 
Dia das Mães) e de pesquisas do Sebrae/NA (Expectativas dos Empresários e Tecnologia 
no Campo). 

Foi desenvolvida uma ferramenta BI - Business Intelligence para consolidação 
das pesquisas de balcão e instrutoria, que são contínuas e de amplo alcance, possibilitando 
a segmentação por regional, instrutor e solução. Além disso, foi criado também o BI de 
Clientes, tendo como objetivo analisar o comportamento do cliente no consumo das 
soluções, possibilitando uma entrega mais assertiva para cada perfil.  

O resultado da pesquisa de reação pelo cliente numa escala de 0 a 10 obteve em 
relação à Satisfação Geral das Soluções de Instrutoria (cursos, palestras, oficinas e 
seminários) o resultado de 9,5. Em aplicabilidade do conteúdo de 9,4, em efetividade da 
solução 9,4 e NPS 94%.  

 
 

P2-Potencializar um ambiente 
favorável para o 
desenvolvimento dos pequenos 
negócios 

Atuar com parceiros estratégicos no desenvolvimento de ambientes 
de negócios que incentivem as potencialidades e vocações locais, o 
empreendedorismo e a criação de empresas. 
Participar da formulação e implementação de políticas públicas que 
beneficiem os pequenos negócios. 

 
Análise:  
 

A articulação para construção de um ambiente favorável para os pequenos 
negócios é um esforço que conta com parceiros estratégicos como Controladoria Geral 
da União (CGU), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Associação dos municípios do 
MS (Assomasul), Marinha do Brasil, Prefeituras municipais e Governo Estadual.  

 O eixo central é a implementação da Lei Geral por Estados, Municípios e União 
e confere tratamento favorecido e diferenciado aos pequenos negócios e foi propagado 
por intermédio de eventos de capacitação e consultoria que cobriram todos os territórios 
do MS, oportunizando que barreiras burocráticas fossem derrubadas por um amplo 
entendimento e compromisso das partes. Em 2017, os pequenos negócios puderam 
beneficiar-se da abertura de um importante nicho de mercado: o fornecimento para os 
grandes compradores e isso em tempos de recessão, representa para muitos pequenos 
negócios a continuidade dos empregos ou da atividade econômica local. A simplificação 
dos procedimentos de registro e abertura das empresas atingiu também neste ano a 
significativa marca de reduzir pela metade o tempo gasto com esse procedimento.  

Evidencia-se importante avanço no referido objetivo, fruto de um esforço de longo 
prazo, que se sustenta por ações estruturantes como a mobilização e capacitação de 
lideranças públicas e empresariais em prol de projetos/planos compartilhados. O 
desenvolvimento territorial, amparado por políticas públicas coerentes, exige persistência 
no propósito visto que o enraizamento dos resultados em projetos desta natureza são de 
longo prazo e exigem protagonismo dos atores locais. 
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P3-Promover a educação e a 
cultura empreendedora 

Propor e articular estratégias para promover o empreendedorismo na 
educação formal. 
Promover a cultura empreendedora por meio de iniciativas que 
estimulem a sua disseminação junto à sociedade, contribuindo para a 
criação de pequenos negócios. 

 
Análise:  
 

De acordo com o Manual de Atendimento do Sistema Sebrae aqueles que ainda 
não têm uma empresa, mas pretendem abrir ou formalizar seu negócio, são caracterizados 
como potenciais empresários e o Sebrae também atua na disseminação da cultura 
empreendedora junto a potenciais empreendedores. 

 
Potencial Empreendedor 

O Programa Nacional de Educação Empreendedora é a forma de atuação 
sistemática e organizada de ações do Sebrae junto às instituições de ensino e aos alunos 
considerados potenciais empreendedores. 

Considerado como uma importante estratégia de promoção da visibilidade 
institucional e fortalecimento das parcerias do Sebrae/MS, o projeto, iniciado em 2014, 
ganhou força em 2017 e estabeleceu parcerias com 79 instituições de ensino em 28 
municípios. 

Para a aplicação de metodologias de ensino de empreendedorismo aos estudantes 
da Educação Básica (ensino fundamental e médio) foram realizadas 69 capacitações e 
604 professores foram capacitados, os quais desenvolveram 317 cursos e palestras para 
mais de 8.194 alunos em todo o Estado. 

O programa atendeu também na Educação Profissional e Ensino Superior onde 
2.096 alunos foram capacitados em empreendedorismo direcionado a compreensão do 
mundo do trabalho e emprego e a desenvolver um plano de vida e carreira para o sucesso 
profissional por meio da Disciplina de Empreendedorismo para Ensino Profissional, 
convênio com a universidade UEMS, parcerias com eventos universitários e Desafio 
Universitário Empreendedor. 

Ao todo foram mais de 10.424 estudantes capacitados em empreendedorismo e 
com a possibilidade de desenvolver a postura empreendedora de autoconfiança, 
comprometimento e convidados a serem atores das próprias vidas nas diferentes esferas 
sociais. 

Outro ponto de destaque é a articulação com o deputado da pasta Jovem 
Empreendedor do MS para Emenda Parlamentar para reprodução de material gráfico. 
Nesta articulação, foi acordado que o projeto para 2018 receberá um recurso no valor de 
R$ 100 mil, direcionado para as escolas dos municípios prioritários da ação Cidade 
Empreendedora. 

Aconteceu também em 2017 uma capacitação com entidades que desenvolvem 
projetos sociais, que beneficiaram jovens utilizando a metodologia Crescendo e 
Empreendendo no seu desenvolvimento. Algumas dessas instituições foram: Rotary/MS, 
Demolay (Maçonaria) e Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. 

Com a Secretaria de Educação do Estado (SED), foi realizada uma turma piloto 
com alunos do ensino profissional para uso do material em meio digital, considerando 
que as escolas possuem laboratório com acesso à internet e tem o hábito de 
desenvolvimento de trabalhos e estudos em aplicativos. 
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Potencial Empresário  
Para o potencial empresário a estratégia é atender com soluções do Nascer Bem e 

Começar Bem. Com estas soluções, o empresário fica sabendo como se preparar para o 
nascimento da sua empresa, seguindo os passos para analisar se a ideia é viável, como irá 
estruturá-la e gerenciá-la. Através destas soluções foram atendidas mais de 7.100 
participantes, com a realização de 252 palestras e 49 oficinas. Uma pesquisa realizada em 
2017, mostra que o índice de sobrevivência das empresas que tiveram planejamento 
efetuado com a ajuda do Nascer Bem é de 87,7%. A pesquisa também mostrou que as 
soluções do programa nas empresas foram úteis para 95,4% dos respondentes. 

 
 

P4-Prover conhecimento sobre e 
para os pequenos negócios 

Prover informações, estudos e pesquisas sobre e para pequenos 
negócios que subsidiem a tomada de decisões estratégicas – 
desenvolvimento de produtos e serviços, canais de comunicação e 
atendimento, desenvolvimento local e setorial, encadeamento 
produtivo, internacionalização, oportunidades de mercado etc. 

 
Análise: 
 

O Sebrae/MS disponibiliza conhecimento para os pequenos negócios 
considerando o perfil do seu público e o canal que ele interage. Esta estratégia de atuação 
está descrita e detalhada no Objetivo Estratégico “Ter excelência no desenvolvimento de 
produtos, serviços e canais de comunicação e atendimento adequados aos segmentos de 
clientes”. 

O Portal Sebrae é um dos principais canais que promove e sistematiza o 
conhecimento para os pequenos negócios, pois concentra em um único ambiente 
conteúdos de orientação sobre gestão de micro e pequenas empresas. Entre as soluções 
estão disponíveis conteúdos em diversos formatos como artigos, estudos de caso, ideias 
de negócio, cartilhas, e-books, áudios e vídeos, além de capacitação à empresários através 
dos cursos online disponíveis no Educação à distância - EAD.  

Todo o conteúdo presente no portal é classificado de acordo com o tema abordado 
e o segmento correspondente. Os nove temas de gestão são empreendedorismo, 
planejamento, finanças, mercado e vendas, inovação, cooperação, organização e leis. Já 
os segmentos são: agricultura, alimentos e bebidas, artesanato, beleza, construção, 
economia criativa, madeira e móveis, mercado digital, mercearia e supermercados, metal 
mecânico, moda, pecuária, petroquímico e mineração, saúde e bem-estar, turismo e 
veículos. 

Além dos conteúdos exclusivos do portal, também é possível acompanhar as 
notícias presentes na Agência Sebrae de Notícias - ASN, acessar publicações da 
Biblioteca Interativa Sebrae – BIS. 

Foram realizadas ainda pesquisas conforme citadas no objetivo estratégico “Ter 
excelência no atendimento com foco no resultado para o cliente”.  
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P5-Articular e fortalecer a rede 
de parceiros estratégicos 

Articular e fortalecer a rede de parceiros estratégicos nacionais e 
internacionais para mobilizar recursos, competências e conhecimento 
para apoiar o Sistema SEBRAE na excelência do atendimento e no 
desenvolvimento de um ambiente propício ao empreendedorismo e 
aos pequenos negócios. 

 
Análise: 
 

O desenvolvimento de parcerias sustentáveis é uma prioridade, portanto, foi 
praticada nas atividades e nos projetos para gerar melhores resultados para os pequenos 
negócios. Em essência, o fortalecimento da rede de parceiros estratégicos visa conjugar 
ideias, esforços e iniciativas, orientando-os no sentido de apoiar as estratégias que 
promovam a competitividade dos pequenos negócios e dos territórios. Deste ponto de 
vista, o fortalecimento institucional dos parceiros e a integração de iniciativas de 
cooperação são condições absolutamente necessárias para se atingir com sucesso as metas 
de transformação que o Sebrae/MS se propõe.  

Em consonância com isso o Sebrae/MS busca aprimorar este processo fazendo 
com que as parcerias sejam cada vez mais efetivas, direcionadas em especial para o 
atendimento as micro e pequenas empresas e com resultados mensuráveis e elevados. 
Diante disso, a Unidade de Competitividade Empresarial (UCE), desenvolveu uma 
ferramenta para controle de dados, contribuindo para melhor atuação do Sebrae/MS com 
parceiros e também com a análise dos benefícios e expectativas destas parcerias geradas. 
A ferramenta adotada é um instrumento de gestão, pois a construção e conhecimento das 
práticas auxiliam a compreensão e a gestão no cotidiano organizacional e atende aos 
objetivos estratégicos de modo a acompanhar e atingir o resultado esperado. 

Em 2018 foram realizadas iniciativas de desenvolvimento territorial, 
desenvolvimento de cadeias produtivas, desenvolvimento setorial e de estímulo ao 
empreendedorismo. Todas foram apoiadas no sentido de cooperar com a rede de parceiros 
estratégicos, tanto para o fortalecimento institucional quanto para o desenvolvimento dos 
pequenos negócios. A partir desse desenho institucional que abrange grande número de 
entidades públicas e privadas foi possível construir parcerias sustentáveis, em especial, 
com Rede Smart - Grupo Martins, Abrasel, Faems, Fiems, Governo do Estado, entidades 
sindicais, entre outros parceiros. Com estes parceiros é notável um claro entendimento de 
que é possível e vantajoso promover ações integradas que sobrevivem ao longo dos anos. 

A rede de parceiros estratégicos do Sebrae/MS evoluiu ao longo de sua existência, 
extrapolou barreiras e superou limitações. Com o compromisso de gerar melhores 
resultados para os pequenos negócios, conseguiu sensibilizar e mobilizar todo o tecido de 
instituições, apresentando-lhes a possibilidade de cooperação para alcançar resultados 
ainda maiores e mais transformadores, com destaque para o Associa MS, ALI - Fundect 
e Living Lab.  

Em razão das características de cada parceria, observou-se a evolução e o 
crescimento das iniciativas de cooperação que buscou o melhor cenário para o 
desenvolvimento das relações produtivas e do ambiente de negócios. Percebe-se que as 
instituições assumiram um papel muito importante dentro de um processo de 
desenvolvimento – o protagonismo para o alcance de objetivos comuns. 

As parcerias foram extremamente relevantes, principalmente ao avaliar o contexto 
econômico, onde as parcerias foram marcadas pelo esforço da integração para “fazer mais 
com menos”, especialmente nas iniciativas que envolveram ações de massa, como 
grandes eventos envolvendo o Convênio Propeq Adensa. 

A composição entre visão estratégica de desenvolvimento, particularidades dos 
territórios e a integração de parceiros fez a nossa atuação verdadeiramente relevante e 
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atingiu excelentes resultados, tais como: participação de 770 empresários nas feiras, 
missões, caravanas e encontros empresariais; aproximadamente 5 mil visitantes no 5º 
Congresso Florestal; 20 mil participantes em quatro eventos do Circuito de Festivais; 500 
visitantes nos eventos Mês da Indústria; 1.686 participantes no Super Amas e 600 
participantes no Dia D Asmad. 

 
 

P6-Ter excelência no 
desenvolvimento de produtos, 
serviços e canais de 
comunicação e atendimento 
adequados aos segmentos de 
clientes 

Desenvolver com excelência produtos e serviços, canais de 
comunicação e atendimento, de forma integrada e padronizada, 
levando em consideração as necessidades dos segmentos de clientes, 
a evolução do público-alvo, a customização em massa e abrangência 
e diversidade nacionais. 

 
Análise: 
 

Toda a análise e oferta de produtos e serviços do Sebrae/MS é feita a partir do 
cliente (perfil do cliente), sua necessidade (tema do atendimento), canal de 
relacionamento (interação e comunicação) que ele interage e forma que o atendimento 
será realizado (instrumentos de atendimento). Desta forma, para cada um destes “pilares” 
seguem os principais resultados atingidos. 

 
Análise por perfil de cliente: 

O desenvolvimento dos produtos e a oferta das soluções no portfólio do 
Sebrae/MS é realizado conforme o momento empresarial dos clientes, ou seja, por 
segmentos: Potencial Empreendedor; Potencial Empresário; Pequenos Negócios - MEI 
(Microempreendedor Individual), ME (Microempresa) e EPP (Empresa de Pequeno 
Porte), com subdivisão também para produtor rural e artesão.  

 
Potencial Empreendedor: Detalhado no texto do Objetivo Estratégico 

“Promover a educação e a cultura empreendedora”. 
 
Potencial Empresário: Detalhado no texto do Objetivo Estratégico “Promover a 

educação e a cultura empreendedora”. 
 
Microempreendedor Individual: O Sebrae/MS tem como meta incentivar a 

formalização dos negócios e, para isso, presta um excelente atendimento aos potenciais 
empreendedores. Em 2017 foram atendidos 21.624 MEIs, CNPJs distintos. Houve 
aumento de 14% no número de MEIs formalizados no Estado, comparado ao último ano. 
De janeiro a maio, 1.318 MEIs foram atendidos no Sebrae em Campo Grande com a ajuda 
do Sescon e da Amems para realizar a Declaração Anual do MEI. A Regional com maior 
alcance é a Regional Centro em Campo Grande realizou mais de 8.000 atendimentos 
presenciais a MEIs em 2017. Foram realizadas 337 palestras “Como se tornar um MEI” 
– conhecida como Coletivo, com um total de 5.072 participantes. Essa palestra é a 
orientação coletiva que antecede a formalização. Foram realizadas mais de 150 oficinas 
SEI que atendeu 2.107 participantes e 72 oficinas de formalização do MEI.  

A Semana do MEI é um evento nacional, que acontece uma vez por ano e tem 
como objetivo levar informação e orientação ao público, com palestras e oficinas rápidas 
voltadas ao tema de Gestão Empresarial. A Semana do MEI de 2017, aconteceu em todas 
as regionais do Sebrae no Estado e teve apoio especial das Salas do Empreendedor para 
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levar atendimento aos MEIs nos municípios onde não há regional. Nesse período foram 
realizados mais de 3.400 atendimentos, sendo 1.532 MEIs e 1.940 potenciais empresários 
e realizadas 28 Oficinas Sei. Foram parceiros do Sebrae para a realização da Semana do 
MEI: Prefeituras, Salas do Empreendedor; Bombeiros, Vigilância Sanitária, Caixa 
Econômica, Banco do Brasil, Sescon/MS, Amems, INSS, Sefaz, Associações Comerciais, 
Banco do Cidadão, Sicredi, Banco Canindé e Senac.  

 
Microempresa: Visando atender às necessidades específicas das Microempresas 

quanto às soluções que as capacitem para serem mais sustentáveis e competitivas, existe 
o portfólio de soluções denominado Na Medida. Nas soluções são aplicadas palestras, 
oficinas, cursos e consultorias de forma prática e objetiva.  Em 2017 foram capacitados 
911 empresários em 58 cursos. Após as capacitações os empresários contam com 
consultoria individual de 2 horas para sanar dúvidas e definir como aplicar o 
conhecimento na gestão de sua empresa. Somado a isto, o Negócio a Negócio e o ALI 
também tem participação significativa no atendimento a microempresa. 

 
Empresas de Pequeno Porte: A Oficina de Soluções visa sofisticar o 

atendimento, o relacionamento e a oferta de soluções para estas empresas, através da 
identificação individualizada e aprofundada das necessidades implícitas e explícitas. 
Foram atendidas 117 empresas no Sebrae Premium, realizadas 60 oficinas de soluções e 
mais de 4.590 horas consultorias individualizadas. Com isto, apresentou um crescimento 
de 85% em empresas, 195% em oficinas e 66% em horas de consultoria se comparado a 
2016. Relacionado aos produtos para as EPPs, foram capacitados 194 empresários pelas 
soluções do Sebrae Mais. Além disto, cerca de 800 clientes foram atendidos no Negócio 
a Negócio e 372 por meio dos ALIs. 

 

Produtor Rural: Ao público rural, o conjunto de soluções educacionais “No 
Campo” tem foco principal o estabelecimento de uma rede de relacionamento que permite 
acesso ao conhecimento necessário para a gestão eficaz de sua propriedade rural, por meio 
de palestras, oficinas, cursos com consultoria e kits educativos. Foram capacitados 1.154 
produtores rurais em todo o Estado do MS.  
 

Novos Produtos: De acordo com o novo cenário de recursos e estratégias definidas pelo 
Sebrae/NA, não foram desenvolvidos novos produtos, e sim articulado com outros 
Estados o direito de uso de suas metodologias e materiais.  
 
Análise por canal de relacionamento (Interação e Comunicação): 

O Sebrae/MS definiu como estratégia de atuação os seguintes canais: (i) a 
distância via internet: Portal, mídias sociais, (ii) a distância via telefone: Central de 
Relacionamento 0800 570 0800; (iii) presencial ativo: realizado através dos 
colaboradores do SEBRAE/MS, credenciados, Agentes de Orientação Empresarial e 
Agentes Local de Inovação e (iv) presencial receptivo: atendimento pessoal aos clientes 
que procuram os produtos e serviços do Sebrae/MS.  

Internet/Digital: é composta pelos canais Portal Sebrae, Portal de Atendimento, 
Totens de Autoatendimento, Fale com um Especialista, Mídias Sociais e Fale Conosco, 
além do envio de campanhas de e-mail marketing e de Inbound Marketing. O objetivo 
deste canal é facilitar e agilizar o acesso à informação, consultoria online e a conteúdos 
de orientação sobre gestão de micro e pequenas empresas, bem como a capacitação de 
empreendedores e empresários através de cursos online. Pelo Fale Conosco é possível 
registrar manifestações referente à instituição. Através do Inbound Marketing são 
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entregues conteúdos relevantes de acordo com o perfil e momento empresarial de cada 
cliente. O monitoramento de cada canal depende de um conjunto de ferramentas, mas, em 
geral, é realizado pelo serviço de estatísticas de sites denominado Google Analytics. São 
monitorados: número de visitas, número de usuários, número de downloads e número de 
interações. 

Telefone: Central de Relacionamento e Atendimento por telefone. O objetivo 
deste canal é o acesso a informações institucionais, programações, produtos e serviços do 
Sebrae/MS, além de proporcionar acesso dos clientes de acordo com sua disponibilidade 
de tempo e espaço. É monitorado através de relatórios mensais, pelo número de ativos, 
receptivos, novos CNPJs e por último a quantidade de ligações atendidas antes de 20 
segundos. 

Presencial: Atendimento Pessoal: O Atendimento Individual é caracterizado pelo 
Manual de Atendimento como uma abordagem individual - um atendente para um cliente. 

Receptivo: Atualmente seis escritórios regionais atendem aos clientes que 
procuram os produtos e serviços através do canal Presencial Receptivo - nas cidades de 
Bonito, Campo Grande, Coxim, Dourados, Naviraí e Três Lagoas e um posto avançado 
em Corumbá realizam esse atendimento.   
Ativo: Colaboradores do Sebrae/MS, empresas credenciadas (incluindo agentes de 
orientação empresarial) e agente local de inovação.  

Credenciados – atendimentos monitorados pelo Sistema Gestão de Credenciados; 
Agentes de Orientação Empresarial – atendimentos monitorados através do 

Sistema Negócio a Negócio, pesquisa de satisfação e aplicabilidade; 
Agentes de Inovação – atendimentos monitorados através do Sistema ALI – 

Agente Local de Inovação, pesquisa de satisfação e aplicabilidade. 
 

 

Resultados - Canais de Relacionamentos 
 

Atendimento Remoto 
O atendimento através da internet – o Portal Sebrae – registrou 610 mil 

visitas/sessões (fonte: Google Analytics). Foram registradas 5.518 orientações técnicas e 
5.519 inscritos nas mais de 234 soluções disponíveis no EAD (cursos, oficinas, jogos e 
vídeos à distância).  

O Portal de Atendimento, utilizado para comercialização de eventos e 
disponibilização de cartilhas e e-books para download, recebeu 29.785 novos cadastros e 
52.216 downloads, representando aumento de 41,54% e 188,42%, respectivamente, se 
comparado ao ano de 2016 (fonte: módulo administrativo do e-commerce em 
http://intranet2.ms.sebrae.com.br/sistema/login.php).  

O Fale com Especialista atendeu 800 clientes e os Totens de autoatendimento 
registraram 1.079 orientações. No total, 7.945 pequenos negócios e 21.706 potenciais 
empresários foram atendidos através das ações citadas (fonte relatório 1.6.4-SME). 

A Central de Relacionamento, atendimento via telefone, atendeu a 39.214 
clientes, sendo 17.053 através do receptivo de ligações e 22.161 com o ativo.  No total, 
609 novos CNPJs foram atendidos (fonte: relatório 1.6.4 AT.AT 0005-SME).  

 
Atendimento Presencial 

Em 2017 o Sebrae/MS realizou mais de 27.000 Atendimentos Individuais no canal 
Presencial Receptivo, onde cerca de 47% eram potenciais empresários que buscaram 
orientações sobre abertura de empresa e formalização de CNPJ. A maioria dos 
atendimentos presenciais, 80%, foi feita para microempreendedores individuais que 
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procuraram o Sebrae/MS para entregar a Declaração Anual, receber orientações sobre 
regularização de débitos e situação cadastral. Já os potenciais empresários buscaram 
informação sobre abertura de empresa e formalização de CNPJ. A pesquisa de satisfação 
dos clientes apresentou média de 95% de NPS. 

Ainda como estratégia de atendimento presencial receptivo, com o proposto de 
estar próximo dos clientes, o Sebrae criou o “Bom do Bairro” que através da van levou 
atendimento para os bairros mais afastados de Campo Grande. Foram 8 bairros que 
receberam a Van do Sebrae, no período de abril e novembro/2017, onde 1.500 pessoas 
receberam atendimento.  

Através do atendimento presencial ativo, o Negócio a Negócio atendeu 17.299 
empresas no Estado de Mato Grosso do Sul gerando mais de 17 mil orientações técnicas 
e mais de 17 mil horas consultorias realizadas nos temas de: Finanças; Mercado; 
Planejamento; Organização e Pessoas. O projeto contribui com 62% da meta 
mobilizadora do Sebrae/MS, atuando em 33 municípios do Estado.  Em número de 
empresas comparando com 2016, teve crescimento de 45%. 

Através do outro canal de atendimento presencial ativo, o Programa Agentes 
Locais de Inovação - ALI é feito em conjunto com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e foi criado para acompanhar as 
pequenas empresas em ações de inovação. Em 2017, foram atendidos aproximadamente 
800 clientes em 10 municípios, totalizando 671 consultorias. 

 
Análise por principais temas de gestão – inovação, serviços financeiros e acesso a 
mercado: 

Com foco em inovação, o principal produto do Sebrae é o Programa Sebraetec 
que oferece serviços customizados e especializados aos empresários de micro e pequenos 
negócios em sete áreas de conhecimento: Inovação, Design, Produtividade, Propriedade 
Intelectual, Qualidade, Sustentabilidade e Serviços Digitais.  Em 2017, o Sebraetec 
realizou aproximadamente 1600 consultorias, alcançando 97% da meta orçamentária. 
Foram mais de 53 mil horas de consultorias executadas e personalizadas às necessidades 
dos pequenos negócios.  Como resultado destes dois projetos e mais algumas ações nos 
projetos setoriais, o Sebrae/MS investiu 23% do seu recurso operacional em atendimento 
com soluções de inovação e tecnologia acompanhando 2.607 empresas. Com este cenário 
de crise, as empresas buscaram na inovação um diferencial competitivo para se manter 
e/ou destacar no mercado.  

Com foco em serviços financeiros, em 2017 foram desenvolvidas várias 
atividades. Lançamento do Projeto Senhor Orientador (BB e Sebrae), contratação de 08 
consultores e realizado 40 diagnósticos. Realização do Dia do Crédito, que contou com 
12 edições no Estado e a participação de instituições financeiras com uma média de 
público de 50 pessoas. Realização da Semana Nacional de Educação Financeira contou 
com Palestras, Oficinas, Atendimentos e Renegociação de Dívidas Online. Assinatura do 
Convênio de Cooperativismo Financeiro do MS - Sicredi CG e Sebrae/MS – Chamada 
Sebrae Nacional – 2017/2018.  A realização de 02 Rodadas de Crédito com o setor da 
Indústria da Moda MS com a presença de 65 empresas e no Evento de Franquia no 
Shopping Norte e Sul com 33 Empresários com a presença de instituições financeiras. 
Realização da Semana Nacional do Crédito 2017 – com a divulgação de 03 vídeos com 
orientação para o acesso ao crédito - parceiros Banco do Brasil, Caixa, Sicredi com total 
de 424 visualizações, além do Webinar FCO Empresarial com transmissão online, 08 
Palestras, 08 Oficinas, 02 Cursos – 424 participantes e a realização de 134 consultorias 
em gestão financeira e acesso ao crédito que totalizou 536 horas de consultoria.   
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Como foco em acesso a mercados, o Comércio Brasil e as Rodadas de Negócios 
representam os produtos mais efetivos para aproximação comercial entre empresas 
compradoras e fornecedoras. As Rodadas de Negócios possuem como objetivo principal 
a ampliação de mercado através da negociação com o poder público e grandes empresas 
instaladas no Estado, bem como através do relacionamento entre os próprios pequenos 
negócios. Em 2017 foram realizadas 27 Rodadas de Negócios, em todas as regionais do 
Sebrae/MS com empresas participantes nos setores de comércio e serviço, agronegócios 
e indústria. Também utilizada em todas as regionais do Estado, o Comércio Brasil possui 
como foco o atendimento personalizado e a prospecção de novos canais de 
comercialização para as empresas acompanhadas. Em 2017, foram atendidas com a 
solução, mais de 90 empresas e a expectativa de geração de negócios é de mais de 4 
milhões de reais. 
 

Análise por instrumento: 

O Sebrae/MS utiliza instrumentos de atendimento para operacionalização dos 
diversos produtos e serviços que compõem o portfólio do Sistema Sebrae e que permitem 
atender às diversas necessidades/demandas dos clientes são: Consultoria; Cursos; 
Palestras; Oficinas; Seminários; Feiras; Missões e Caravanas; Rodadas de Negócios; 
Orientação Técnica e Informação, conforme definidos no Manual de Atendimento 
Sebrae. 

Considerando os instrumentos de atendimento foram realizados: 114.606 horas de 
consultoria, 19 clínicas, 573 cursos presenciais, 885 palestras para 22.067 clientes, 616 
oficinas com 9.453 presentes, 37 seminários para 3.705 participantes, 14 feiras, 62 
missões e caravanas, 27 rodadas de negócio com 875 participantes, 110.006 orientações 
técnicas e 618.917 informações. 

 

 

P7-Assegurar a efetividade e a 
transparência na aplicação dos 
recursos e na comunicação de 
resultados 

Assegurar a aplicação eficaz dos recursos por meio da excelência na 
gestão organizacional, de projetos, de custos e da política de recursos 
próprios. 
Buscar continuamente o fortalecimento da imagem do Sistema 
Sebrae, comunicando de forma transparente junto às partes 
interessadas os resultados obtidos para os pequenos negócios. 

 
Análise:  
 

Um dos aspectos mais importantes para assegurar a efetividade e transparência na 
aplicação dos recursos é a contratação de empresa de auditoria independente, através do 
Sebrae/NA, para análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras trimestralmente. Ao 
término do trabalho, é emitido Relatório sobre a revisão dessas Demonstrações e, quando 
pertinente, Relatório de Recomendações sobre os Controles Internos. 

Outro ponto importante a se destacar em atendimento a este objetivo estratégico, 
são os trabalhos de Compliance, realizados por equipe de auditores independentes 
(Deloitte Touche Tohmatsu, empresa contratada pelo Sebrae/NA em atendimento a 
demanda do CDN) e os internos da instituição, que tem como objetivo revisar as 
atividades e processos do Sebrae/MS e verificar se os mesmos estão aderentes aos 
normativos internos, regulamentações e leis específicas. 

Destaca-se que o Sebrae/MS possui o seu Programa de Integridade implementado 
e o mesmo tem o objetivo de analisar as medidas de integridade existentes no Sebrae/MS 
e promover seu aprimoramento, com a finalidade de diminuir o risco de fraude, bem como 



 

 

27 

 

aumentar a capacidade de detecção e remediação das irregularidades que venham a 
ocorrer. 

Quanto ao mérito da transparência na aplicação dos recursos, pode-se observar as 
informações através da ferramenta Sigeor – Sistema de informação da Gestão Estratégica 
Orientada para Resultados, disponível para visitação da sociedade através do endereço 
eletrônico www.sigeor.sebrae.com.br. 

O Sebrae/MS utiliza os canais de comunicação para divulgar à sociedade, os 
resultados obtidos para os pequenos negócios por meio de sua atuação, bem como 
disponibilizada em seu site 
(http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ms/transparencia?codUf=13 ), 
informações de interesse da sociedade, tais como os Relatórios de Gestão. As informações 
orçamentárias e de planejamento são centralizadas no site do Sebrae/NA 
(http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Orcamento ). 

 
 

R1-Desenvolver e reter capital 
humano comprometido, 
motivado e com competências 
voltadas à inovação e à obtenção 
de resultados. 

Investir no desenvolvimento contínuo dos colaboradores – 
capacitação e certificação –, na contratação e retenção de talentos, 
bem como em processos de avaliação, acompanhamento e 
reconhecimento do desempenho, que garantam a obtenção 
de resultados.  
Disseminar os valores organizacionais e estimular sua vivência e 
realização por todos os colaboradores e em todos os níveis do 
Sistema Sebrae. 

 
Análise:  
 
Gestão de Pessoas 

Para garantir colaboradores comprometidos, o Sebrae/MS investe continuamente 
nas pessoas. Ao longo de 2017, a prioridade de garantir um ambiente saudável para o 
corpo e a mente foi estabelecida em todas as unidades da instituição. 

Apoio às atividades físicas, incentivo à educação e qualificação/desenvolvimento 
profissional, divulgação de ações que promovem o bem-estar e troca de experiências são 
algumas das ações pensadas para transformar o trabalho em algo prazeroso e, 
consequentemente, aumentar a produtividade. Também com foco no desenvolvimento 
profissional, a UCSebrae ofertou soluções que visam a sustentabilidade conforme 
descrito no item 7.5 deste relatório. 

O Sebrae/MS desenvolve ações pontuais para o crescimento pessoal e profissional 
do indivíduo. Em 2017, deu-se continuidade ao trabalho de Ressignificação da Cultura 
Organizacional sendo realizadas várias ações que culminaram na identificação de um 
novo propósito reforçando o Jeito de ser e fazer do Sebrae/MS, além de outras ações como 
a Semana do Conhecimento - desenvolvimento comportamental e técnico, Programa Viva 
Saúde - qualidade de vida e Programa de Estágio - vivência de mercado. 

 
Endomarketing e relacionamento interno 

O Sebrae/MS trabalha o endomarketing como ferramenta de engajamento e utiliza 
vários canais de comunicação para divulgar eventos e ações. As principais ações 
desenvolvidas em 2017 foram: Implantação do Programa de Ideias (1º e 2º ciclo) – No 1º 
ciclo foram recebidas 18 ideias das quais 2 foram validadas e no 2° ciclo foram dadas 15 
ideias das quais 8 foram validadas; consolidação dos informativos “Nossa Gente” e “Viva 
Saúde Todo Dia”, e do vídeo mensal “Aconteceu”; apoio nas campanhas internas de 
educação corporativa e cultura organizacional. 
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Código de Conduta e Ética 
A Resolução CDN nº 289/2017 de 31/08/2017, determinou a observância 

obrigatória do novo Código de Ética do Sistema Sebrae. Em 19 outubro de 2017, a 
Ouvidoria do Sebrae/MS em parceria com a Unidade de Gestão de Pessoas e Comitê de 
Integridade, realizou a primeira ação para disseminar o Código de Ética do Sistema 
Sebrae ao público interno, na sede, em Campo Grande. O evento contou com a presença 
da gerente da Unidade de Ouvidoria do Sebrae Nacional, Etel Tomaz. 

Em 18 de novembro, a Ouvidoria do Sebrae/MS, em parceria com o Comitê de 
Integridade e Unidade de Gestão de Pessoas, realizou a apresentação do Código de Ética 
do Sistema Sebrae no Encontro de Fornecedores e, durante a reunião do Conselho 
Deliberativo Estadual, no dia 29 de novembro, o Código de Ética do Sistema Sebrae foi 
apresentado aos conselheiros estaduais, através de palestra da gerente da Unidade de 
Ouvidoria do Sebrae Nacional, Etel Tomaz. 

A Resolução Direx 2206/17 determinou a criação da Comissão de Ética do 
Sebrae/MS, cujos membros foram designados pela Portaria Dirsup 06/2017. 

 
Ressignificação da Cultura 

Em 2017, deu-se continuidade ao Programa de Ressignificação da Cultura que 
tem como objetivo apoiar o Sebrae/MS no processo de ressignificação/gestão da Cultura 
e no fortalecimento da Liderança para que sustentem os desafios empresariais atuais e 
futuros, a fim de criar bases para o alcance de resultados empresariais superiores e 
sustentáveis. Várias ações foram realizadas ao longo do ano, dentre elas Grupos de Foco, 
Entrevistas Individuais, Entrevistas em Grupo, Workshop de Cultura; Seminários de 
Liderança Transformadora, identificando e levantando o “Lado Sol” e o “Lado Sombra” 
da Cultura Organizacional. Diante disso foi construído o novo propósito do Sebrae/MS, 
que é “O Sucesso dos Pequenos Negócios” juntamente com os atributos da Cultura que 
são: Pessoas – Nossa Força; Resultados – Transformadores e Sustentáveis; Processos – 
Simples, Integrados e Eficientes; Clientes – Fazemos a diferença na vida dos nossos 
clientes. 
 
Programa Viva Saúde 

O Programa Viva Saúde desenvolve várias ações com foco no bem-estar, boa 
alimentação e prática de atividades, como palestras de conscientização, dia de 
conscientização e ações que visavam sensibilizar os colaboradores de quão é importante 
ter uma vida saudável, com alimentação balanceada e com a realização de exercícios 
físicos. 
 
Semana do Conhecimento 

Em sua 3ª Edição no ano de 2017, a Semana do Conhecimento implementou temas 
inéditos e imprescindíveis para o desenvolvimento dos colaboradores do Sebrae/MS. 
Buscou-se valorizar os “Pratas da Casa” contando com colegas trazendo temas 
estratégicos para a novo Jeito de Ser e Fazer do Sebrae/MS, tais como: Atendimento, 
Cenários de Atuação para o Século XXI, Direcionamento Estratégico e Excelência na 
Gestão. 

Foram abordados ainda os temas: Sustentabilidade, Gestão de Contratos e por fim, 
Hexavalores para uma performance Harmoniosa, com o Professor Mário Sérgio Cortella, 
trazendo conhecimentos fundamentais para a atuação dos colaboradores. 
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Treinamento para Treinadores 
O Sebrae/MS em 2017 criou um Programa chamado, “Treinamento para 

Treinadores” alinhado ao Plano de Desenvolvimento do Profissional de Atendimento do 
Sistema Sebrae (PDPA). Neste treinamento foram abordados os seguintes temas: 
Comunicação Oral avançada, Referenciais Educacionais para o Sistema Sebrae, Novas 
Tecnologias Educacionais, Jogos de Empresa, Metodologia CAV e Metodologia CEFE 
(Competência Econômica Através da Formação de Empreendedores), que propicia 
desenvolvimento econômico e social através da formação empresarial.   

 
Programa de Estágio 

Desenvolvido para oferecer oportunidades de aprendizado e integração ao 
mercado de trabalho, o Programa é indicado para universitários e oferece uma série de 
benefícios como participação gratuita nos cursos ofertados aos clientes e acesso ilimitado 
aos cursos da Universidade Corporativa, Plano de Capacitação Customizado e Bolsa 
auxílio com valor acima do salário mínimo. 

Foram ofertadas capacitações tais como: Como elaborar um Plano de Negócios; 
Visualizando meu negócio no Papel; Ética e Comportamento no trabalho, além da 
realização de visitas técnicas em empresas de diversos setores, buscando mostrar a 
realidade empresarial aos estagiários. Foram visitadas empresas do ramo Industrial de 
Sorvetes, Bebidas e Fechaduras, bem como uma indústria familiar do ramo de 
condimentos e temperos. 

 
Plano de Acompanhamento do Desempenho Individual - PADI 

Todos os anos o Sebrae/MS estabelece metas em consonância com os espaços 
ocupacionais dos colaboradores e utiliza como ferramenta o Plano de Acompanhamento 
do Desempenho Individual, onde o empregado é avaliado quanto à entrega técnica e 
desenvolvimento dos programas e projetos. 

As metas de desempenho individual devem estar alinhadas aos objetivos 
estratégicos, projetos e atividades do Sebrae/MS, contribuindo para o resultado final das 
ações da instituição. 

 
 
 
R2-Ampliar e fortalecer a rede 
de fornecedores 

Ampliar e fortalecer uma rede de fornecedores com conhecimento e 
experiência diferenciados, estimular a sua capacitação e certificação, 
para apoiar a operação e o atendimento do SEBRAE com excelência 
e responsabilidade social e ambiental. 

 
Análise: 
 

Ampliação e Fortalecimento da Rede de Fornecedores Credenciados 
Dentre as diversas formas de atendimentos realizados, o Sebrae/MS atende a seus 

clientes por meio de prestação de serviços de consultorias e instrutorias. Para isso, realiza 
o credenciamento de empresas fornecedoras, constituindo-se um banco de pessoas 
jurídicas credenciadas e aptas a prestar serviços mediante demanda.  O processo para que 
estas empresas possam atuar representando o Sebrae/MS é regido pelo Regulamento do 
Sistema de Gestão de Fornecedores (SGF), estruturado pelo Sebrae/NA, o qual é 
formalizado através de Editais de Credenciamento, sendo realizado em 2 (duas) etapas: 
inscrição e habilitação jurídica e qualificação técnica. 

Para adequar ao novo Regulamento do SGF, em janeiro/17 o Sebrae/MS realizou 
a abertura do Edital de Credenciamento para Empresas Prestadoras de Serviços de 
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Consultoria e Instrutoria, com o objetivo de atender as demandas de atendimento do 
Sebrae/MS, a partir de 2018. 

 
Alinhamento Institucional  

Para os novos editais de credenciamento, como condição obrigatória para iniciar 
e manter a prestação de serviços junto ao Sebrae/MS, o corpo técnico da empresa deverá 
participar de um briefing institucional, através de repasse da metodologia Formação de 
Consultores Especialistas em Gestão de Pequenos Negócios, com carga horária de 32 
horas. Em 2017 foram realizadas 05 turmas, totalizando a participação de 217 
profissionais. 
 
Capacitação Institucional  

Após a etapa de Habilitação Jurídica e Qualificação Técnica, é realizada a 
Capacitação Institucional,  de caráter obrigatório para a sua habilitação na base do SGF, 
porém, não eliminatório, onde são apresentados aos candidatos os principais projetos do 
Sebrae/MS, o foco de atuação da Instituição, as metas mobilizadoras, as estratégias, o 
modelo de atendimento, os requisitos para recebimento pelos serviços prestados, as 
vedações as quais estão impostos e a apresentação sobre o Sistema de Gestão de 
Credenciados.   Em 2017 foram realizadas 08 turmas em Campo Grande e mais 5 (cinco) 
turmas nas Regionais de Bonito, Naviraí, Dourados, Três Lagoas e Coxim, totalizando a 
participação de 168 profissionais.  

As empresas credenciadas são inseridas na base de ativos no SGF, tornando-as 
aptas a atenderem as demandas de contratações por área/subárea/especialidade ou 
metodologia. 

As empresas selecionadas obedecem ao critério de rodízio, que é o meio pelo qual 
se estabelece a forma de seleção, observando-se as regras previstas, dentre elas a de 
proximidade do local de execução dos serviços, diminuindo os custos para contratação.  

Também, visando o fortalecimento da rede de fornecedores credenciados, o 
Sebrae/MS tem estabelecido outras práticas, entre elas o Manual de Diretrizes e 
Procedimentos do Sebrae/MS para Fornecedores Credenciados, que foi elaborado para 
estabelecer, de forma consolidada, as principais práticas administrativas do Sebrae/MS 
relacionadas a credenciados, incluindo a missão, valores, princípios e o mapa estratégico 
da organização. Este manual será disponibilizado em 2018 à nova base de Fornecedores 
Credenciados.    

Além disso, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento dos fornecedores, 
o Sebrae/MS tem estabelecido formas de estímulo à busca do conhecimento por parte 
desses profissionais e, ao mesmo tempo, fornece ferramentas que possam facilitar essa 
busca. Para tanto, são oferecidas as seguintes soluções: 

 
Programa de Qualificação de Fornecedores Credenciados  

Este programa tem por objetivo principal desenvolver estratégias e disseminação 
de conhecimento sobre e para as MPEs, fortalecendo o conhecimento dos fornecedores 
credenciados, de modo a se buscar a excelência no atendimento e foco no resultado para 
o cliente do Sebrae/MS. É uma iniciativa que reconhece as atividades de consultoria e 
instrutoria aplicadas junto aos empreendedores, como sendo ferramentas para alavancar 
o desenvolvimento dos pequenos negócios.  

Em 2017 ações deste Programa foram implementadas por meio da oferta do curso 
Formação de Consultores Especialistas em Pequenos Negócios. 

 
 



 

 

31 

 

Universidade Corporativa - UCSebrae para Credenciados  
A UCSebrae oferece cursos a distância, visando proporcionar aos credenciados 

um maior conhecimento do negócio Sebrae e da realidade das micro e pequenas empresas.  
 
Desconto nos cursos ofertados pelo Sebrae/MS   

Como incentivo à participação em cursos e palestras, o Sebrae/MS oferece às 
empresas fornecedoras (sócios e funcionários) o desconto de 50% nesses eventos, 
conforme previsto na IN 005.  

 
Encontro Sebrae de Fornecedores 

Com o objetivo de fortalecer o relacionamento com os seus fornecedores 
(prestadores de serviços credenciados e fornecedores de bens e serviços comuns), o 
Sebrae/MS realiza anualmente o Encontro Sebrae de Fornecedores, visando realizar a 
disseminação de informações relevantes para a prestação de serviços e o desenvolvimento 
dos negócios das empresas fornecedoras, bem como, promover a integração da cadeia de 
fornecedores.  

Durante o evento é realizada a apresentação do Planejamento Estratégico do 
Sebrae/MS, para que os fornecedores possam estar alinhados às estratégias da Instituição; 
são ministradas palestras com temas relacionados às MPEs, bem como, repasse de regras 
e procedimentos do Sebrae/MS. Após o evento, os participantes fazem uma avaliação 
sobre o evento, a qual é utilizada para melhorias nos eventos posteriores.  

Em 2017, o evento foi realizado no dia 18 novembro, no auditório do Sebrae/MS, 
e contou com a presença de 92 participantes, entre fornecedores credenciados e 
fornecedores de bens e serviços comuns. Durante o evento foram ministradas as palestras 
magnas “Acessibilidade Aplicada”, com Eduardo Ronchetti e “Tecnologias que facilitam 
negócios”, com Tony Ventura. Também, foi apresentado o Programa de Sustentabilidade 
do Sebrae/MS, pela analista do Sebrae/MS, Débora Serejo; o Código de Ética do Sistema 
Sebrae e Canal Ouvidoria, pela jornalista Liane Pereira do Sebrae/MS. Na sequência, o 
gerente da Unidade de Administração, Jorge Tadeu Veneza, falou sobre a Gestão de 
Fornecedores do Sebrae/MS. 
 

Principais ações e resultados obtidos em 2017: Número de contratações via 
SGC: 1.650 (1097 consultoria; 536 instrutoria; 17 AOE);   Número de atendimentos do 
Programa AOE: 29.520; Número de horas contratadas de consultoria e instrutoria: 
65.243; Número de empresas contratadas no ano: 138; Número de contratações de 
consultorias/outras empresas fornecedoras (cadastradas): 507; Número de empresas 
habilitadas na base do SGF: 97, com 241 profissionais habilitados; Número de Agentes 
de Orientação Empresarial (AOE): 26, com 56 agentes; Número de cursos de Formação 
de Consultores em Gestão de Pequenos Negócios: 5, com 217 participantes; Número de 
turmas de Capacitação Institucional para Novas Empresas Credenciadas do SGF: 13, com 
168 participantes; Número de Participantes do Encontro Sebrae de Fornecedores: 92;  

A nota média de avaliação da prestação de serviços dada pelos clientes aos 
credenciados em 2017 foi 98,71%, superando o resultado de 2016 de 95,8%. 
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R3-Ter as melhores soluções 
tecnológicas e de infraestrutura para 
a gestão do Sebrae e para o 
atendimento dos clientes 

Ter as melhores – mais adequadas e com a melhor relação 
custo/benefício – soluções de tecnologias de informação e 
comunicação e de infraestrutura física, para apoiar a gestão do 
Sistema Sebrae e para o atendimento dos clientes. 

 
Análise: 
 

O objetivo estratégico em questão tem como principal foco de atuação a 
implementação, evolução e melhoria dos sistemas computacionais e de infraestrutura 
física, ambos atuando como suporte às atividades de negócio da organização. 

Com relação à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), o exercício de 
2016 e 2017 configuraram como marcos críticos ao Sebrae/MS na busca por melhoria 
dos serviços prestados nos processos de atendimento ao usuário (Central de Serviços), 
sistemas informatizados e ferramentas de monitoramento e gestão. 

Em 2017 foi realizada a renovação, por meio de licitação, de 280 licenças do 
Office 365 sendo adquiridas licenças do tipo E3, o que aumentará efetivamente a 
qualidade e disponibilidade de recursos para o usuário. Houve investimento na melhoria 
dos processos de atendimento da Central de Serviços, adotando práticas ITIL® para os 
atendimentos aos usuários, com a disponibilização do QlikView. Foram desenvolvidos 
diversos painéis de monitoramento e integração com sistemas e ferramentas que 
permitem maior controle dos recursos, metas, atividades por parte dos interessados. 

O contrato de desenvolvimento de sistemas existente teve sua capacidade laboral 
aumentada com a contratação de mais dois desenvolvedores, dando maior celeridade na 
entrega dos projetos do exercício de 2017 e na prestação de serviços de manutenção e 
adequações do ferramental de softwares existentes. 

Neste exercício de 2017 foram conduzidas as atualizações das versões do Sistema 
de Atendimento Sebrae (SAS), ferramenta disponibilizada pelo Sebrae/NA, desta forma 
foi possível manter uma homogeneidade nos procedimentos entre o Sebrae/MS e o 
Sebrae/NA, reduzindo o risco de erros nos processos de integração entre sistemas. Essa 
ação se estenderá no decorrer do exercício de 2018, contemplando outras funcionalidades 
nas demais versões disponibilizadas pelo Sebrae/NA. 

Além das ações acima descritas, foi realizado o processo de integração da 
ferramenta SGCTEC, através do uso de serviços web e APIs que permite maior controle 
por parte dos gestores de projeto e do Sebrae/NA sobre as ações de atendimento, via 
Sebraetec; e a reestruturação do Sistema de Consultorias, para atender ao novo fluxo do 
processo com a implementação da Central de Consultorias que irá centralizar as 
demandas de consultorias, tornando o processo mais seguro.  

 
 

Infraestrutura física 
 
Ampliação do LivingLab 

O Living Lab, espaço de empreendedorismo tecnológico, foi ampliado em 2017. 
A segunda etapa de obras contemplou a reforma e modernização do segundo piso do 
CEATI. Um novo ambiente para reuniões e eventos foi preparado com a adequação do 
layout, novo mobiliário e equipamentos. 
 
Conclusão das obras de reforma dos prédios da Regional Costa Leste e Posto 
Avançado de Corumbá 
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Em 2017, foram finalizadas as obras das sedes do Sebrae/MS em Três Lagoas e 
Corumbá. Com as adequações e melhorias as sedes ficaram mais acessíveis e seguras ao 
público, além de proporcionar mais conforto ao corpo de colaboradores e clientes.  
 
Modernização das salas de treinamento da Sede em Campo Grande 
 Foi encaminhado e aprovado no Sebrae/NA, projeto para Modernização das salas 
de treinamentos do Sebrae em Campo Grande/MS. Esta modernização visa gerar mais 
conforto e aplicabilidade nos cursos e palestras, bem como a melhora do desempenho dos 
participantes. Em 2017 foi construído o projeto arquitetônico das novas salas e a aquisição 
dos primeiros equipamentos. 

 
Tabela 04 - Execução Financeira por Objetivo Estratégico – (valores R$ 1,00) 

Objetivos Estratégicos Locais 
Previsto 
Original 

Previsto 
Ajustado 

Total 
Executado 

% 
Exec. 

% 
Partic. 

P1 - Ter excelência no atendimento, com 
foco no resultado para o cliente. 

30.258.888 32.190.441 28.633.792 89% 86% 

P2 - Potencializar um ambiente favorável 
para o desenvolvimento dos pequenos 
negócios. 

3.555.690 4.150.214 3.800.764 92% 11% 

P3 - Promover a educação e a cultura 
empreendedora 

442.130 463.195 382.036 82% 1% 

P6 - Ter excelência no desenvolvimento 
de produtos, serviços e canais de 
comunicação e atendimento adequados 
aos segmentos de clientes. 

136.500 202.347 202.337 100% 1% 

P7 - Assegurar a efetividade e a 
transparência na aplicação dos recursos e 
na comunicação de resultados. 

480.000 426.300 413.470 97% 1% 

Total  34.873.208 37.432.497 33.432.398 89% 100% 

Fonte: SME – Sistema de Monitoramento Estratégico 
 
 
Prioridades Estratégicas Locais 
 

As Prioridades Estratégicas são as escolhas que indicam o foco de atuação do 
Sebrae nos quatro eixos estratégicos, cujos resultados contribuirão para o alcance dos 
Objetivos Estratégicos no período do PPA, relacionando-se com as perspectivas 
Processos e Recursos do Mapa Estratégico Local. No Sebrae/MS as Prioridades 
Estratégicas são estabelecidas com a participação dos diretores, gerentes e de uma 
comissão do PPA, composta por membros do CDE as quais são aprovadas pelo CDE. A 
seguir apresentamos as prioridades estratégicas para o PPA 2017-2018. 

• Atender e acompanhar os empreendimentos em estágio nascente, com foco na 
formalização e na gestão; 

• Adensar as cadeias produtivas contribuindo com a competitividade dos 
pequenos negócios dos macrossegmentos: Alimentos e bebidas; moda; turismo; 
artesanato e economia criativa; transporte, logística e mobilidade; 

• Promover a transversalidade dos temas: Bioeconomia, economia digital, negócios 
de alto impacto e encadeamento produtivo nos projetos; 

• Articular ambiente favorável aos pequenos negócios com foco no apoio à 
implantação de políticas de desenvolvimento e fomento as oportunidades locais 
para inclusão produtiva e dinamização econômica; 

• Promover Excelência na Gestão interna com foco nos resultados. 
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As Prioridades Estratégicas são monitoradas e analisadas no nível de governança, com a 
participação do Conselho Deliberativo Estadual, diretores e gerentes.  
 
Tabela 05 - Execução Financeira por Prioridade Estratégica – (valores R$ 1,00) 

Prioridades Estratégicas locais 
Prev. 

Original 
Prev. 

Ajustado 
Total Exec. 

% 
Exec. 

% 
Partic. 

Atender e acompanhar os empreendimentos em estágio 
nascente, com foco na formalização e na gestão. 

19.719.682 19.684.090 18.567.215 94% 57% 

Adensar as cadeias produtivas contribuindo com a 
competitividade dos pequenos negócios dos 
macrossegmentos: Alimentos e bebidas; moda; turismo; 
artesanato e economia criativa; transporte, logística e 
mobilidade. 

9.969.206 10.340.174 8.627.708 83% 26% 

Promover a transversalidade dos temas: Bioeconomia, 
economia digital, negócios de alto impacto e encadeamento 
produtivo nos projetos. 

570.000 1.896.082 1.278.901 67% 4% 

Articular ambiente favorável aos pequenos negócios com 
foco no apoio à implantação de políticas de 
desenvolvimento e fomento as oportunidades locais para 
inclusão produtiva e dinamização econômica. 

3.555.690 4.150.214 3.800.764 92% 12% 

Promover Excelência na Gestão interna com foco nos 
resultados. 

480.000 426.300 413.470 97% 1% 

Total  34.294.578 36.496.860 32.688.056 90% 100% 

Fonte: SME – Sistema de Monitoramento Estratégico 
 

Na Prioridade “Adensar as cadeias produtivas contribuindo com a 
competitividade dos pequenos negócios dos macrossegmentos: Alimentos e bebidas; 
moda; turismo; artesanato e economia criativa; transporte, logística e mobilidade” a 
execução financeira abaixo de 85% deve-se a baixa execução dos projetos Crescer no 
Campo - Bovinocultura de Corte e Leite (48%) devido a negociações com parceiros do 
projeto que não ocorreram conforme planejado; Pró-Agroindústia (80%), uma vez que as 
ações iniciaram a partir de maio conforme aprovação do projeto; Brasil Central (83%),  
devido ao remanejamento das ações em parceria com a Fundtur para 2018; Serviços 
automotivos no território da Região Sul (59%) e Costa Leste (74%) devido ao 
remanejamento de ações para 2018. 

 Referente a Prioridade “Promover a transversalidade dos temas: Bioeconomia, 
economia digital, negócios de alto impacto e encadeamento produtivo nos projetos” a 
execução de 67% justifica-se pela baixa execução do projeto Economia Digital (35%), 
devido ao atraso na liberação do ambiente de atendimento destinado as ações do projeto 
e do projeto EP - Multiâncoras ADENSA MS (65%), devido a ações de convênios 
remanejadas para 2018. 

 
3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico 
 

O Planejamento Estratégico do Sebrae/MS foi elaborado e aprovado em 2016, 
conforme calendário definido na Diretrizes do Plano Plurianual 2017-2018 e Orçamento 
2017 para o Sistema Sebrae. Para a construção do plano foram realizados estudos dos 
documentos de referência emitidos pelo Sebrae/NA, análise de cenário político e 
econômico, estudos e pesquisas de mercado e de clientes, análise dos valores 
orçamentário e dos resultados de indicadores de anos anteriores e definida a estratégia de 
atuação do Sebrae/MS.  
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Foi criado um grupo de trabalho com a finalidade de apoiar e orientar o processo 
de elaboração do PPA, promovendo o atendimento às diretrizes e aos prazos propostos, 
garantindo o envolvimento das unidades. Foram realizadas oficinas e reuniões com a 
participação de representantes das unidades, reuniões com a comissão do PPA (membros 
do CDE), diretoria e gerentes onde foi avaliada a consistência entre as prioridades 
estratégicas e os objetivos do mapa estratégico da entidade, assim como a carteira de 
projetos e de atividades que melhor atenderia as necessidades do Estado vinculadas a 
essas prioridades.  

 
3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e 
outros planos 

 
Na construção do Plano Plurianual (PPA) os projetos e atividades são vinculados 

aos objetivos e prioridades estratégicos da organização no Sistema de Gestão Estratégica 
– SGE, de acordo com as orientações das diretrizes nacionais. 

 
 

3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos 
planos 
 

Para monitorar a estratégia e a operação, o Sebrae/MS dispõe de sistemas 
informatizados em que são lançadas as ações dos Projetos e Atividades permitindo o 
monitoramento das execuções. 

O SGE organiza e integra as informações, processos e operações de planejamento, 
orçamento, estruturação e gerenciamento de projetos e atividades, incorporando os 
princípios e características fundamentais da GEOR. É o ambiente informatizado que 
articula as redes internas de planejamento, orçamento e gestão. O SME é outro sistema 
que trata informações para a gestão estratégica e tática, ainda abrangem um escopo 
prioritariamente orientado às questões de planejamento e de acompanhamento da 
execução física e financeira da organização. As informações e projetos definidos no SGE 
tem seu monitoramento de execução dentro do SME. Adicionalmente foi implantada, em 
2016, a ferramenta Business Intelligence onde é possível acompanhar a gestão do 
Sebrae/MS em tempo real. Trata-se da tecnologia utilizada a favor da informação rápida 
e precisa, o que assegura o acompanhamento e a transparência na administração dos 
recursos da instituição. 

No que tange ao monitoramento da estratégia e do desempenho da organização, 
são realizadas, trimestralmente, Reuniões de Análise Estratégica (RAE), e, mensalmente, 
Reuniões de Análises de Desempenho (RAD), cuja pauta das reuniões inclui a análise da 
operação da entidade. 

 
 

3.3. Desempenho Orçamentário 
 
O Balanço Orçamentário visa demonstrar a previsão e a execução das receitas e 

despesas do Sebrae/MS. Os conceitos utilizados para execução orçamentária, tanto para 
receitas correntes quanto para despesas correntes, exceto convênios, são os mesmos da 
contabilidade, tendo como fato gerador as realizações físicas, compatíveis com o regime 
de competência.  

No caso dos recursos executados através de parcerias (convênios), o orçamento 
considera que a despesa ocorre na liberação dos recursos financeiros, enquanto que, a 
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contabilidade, quando o parceiro realiza a prestação de contas. A base dos registros 
contábeis, neste caso, são os dados extraídos do Sistema Prestecontas. 

A tabela a seguir apresenta o Balanço Orçamentário do Sebrae/MS referente ao 
ano de 2017. 
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Tabela 06 – Balanço Orçamentário 2017 
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Limites Orçamentários 
Os limites e condições de alocação dos recursos orçamentários são estabelecidos 

com os seguintes focos: Objetivos Estratégicos; Grupos de Despesas; Receitas e Fundo 
de Reserva.  

Focando os Objetivos Estratégicos foi estabelecido que o mínimo de 20% (vinte 
por cento) do total das aplicações de cada ano em projetos e atividades deve ser alocado 
em ações vinculadas às classificações funcionais “Atendimento com conteúdo de 
Inovação e Tecnologia“, “Desenvolvimento de Soluções para o Atendimento a Inovação 
e Tecnologia”, e “Promoção de Ambiente Favorável à Inovação”. O mínimo de 2% (dois 
por cento) e máximo de 6% (seis por cento) do valor total da folha de pagamento (salários, 
encargos e benefícios) deve ser alocado em ações de capacitação dos seus quadros 
efetivos, vinculadas à classificação funcional “Capacitação de Recursos Humanos - 
Internos”, motivado e com competências voltadas à inovação e à obtenção de 
resultados”. Deve ser alocado, também, o custo da UC Sebrae. O mínimo de 2% (dois 
por cento) do valor da Contribuição Social Ordinária deve ser alocado em ações 
vinculadas à classificação funcional “Tecnologias da Informação e Comunicação”. 

Focando Grupos de Despesas foi estabelecido para Pessoal, Encargos e 
Benefícios, máximo de 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre a soma da Contribuição 
Social Ordinária e das Receitas Próprias dos Sebrae/UF, no exercício; Divulgação, 
Anúncio, Publicidade e Propaganda, máximo de 3,5% (três e meio por cento) para os 
Sebrae/UF, do valor total das receitas previstas no Cenário de Recursos, excluindo-se as 
de Exercícios Anteriores. Bens Móveis (despesas com aquisição de móveis, máquinas e 
equipamentos), é permitida a utilização das receitas decorrentes da alienação de bens 
móveis; e no máximo 3% (três por cento) do total das receitas do exercício, excluindo-se 
as de Contribuição Social do Sebrae/NA e as de Exercícios Anteriores, e os investimentos 
em infraestrutura de informação e comunicação. A participação da Contribuição Social 
Ordinária para Custeio Administrativo, deverão se limitar ao valor estabelecido para estas 
despesas, na forma da Lei nº 8.154, de 28/12/1990. O valor que exceder esse limite deverá ser 
suportado por receitas próprias, e ser inferior ao previsto nessa natureza de receita, no cenário de 
recursos do PPA e Orçamento. 

Focando as Receitas e o Fundo de Reserva, captar o mínimo de 5% (cinco por 
cento) de recursos para os Sebrae UF com previsão de CSO até R$ 70 milhões e acima 
de R$ 200 milhões; Máximo de 10% (dez por cento) dos recursos da Contribuição Social 
Ordinária e receitas auferidas, poderá ser alocado no Fundo de Reserva.  

O Sebrae/MS ficou dentro dos parâmetros em todos os limites definidos no 
documento Diretrizes para a Elaboração do Plano Plurianual 2017-2018 e Orçamento 
2017, conforme tabela a seguir: 

 
Tabela 07 – Limites Orçamentários 

Limites Orçamentários - Mato Grosso do Sul 
Limite % Executado Situação 

Inovação e Tecnologia - Mín. 20% 28,6% ok 
Capacitação de Recursos Humanos - Mín. 2% e Máx. 6% 2,1% ok 
Pessoal, Encargos e Benefícios - Máx. 55% 44,5% ok 
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda - Máx 3,5% 3,3% ok 
Bens Móveis (Receita de Alienação de Bens + 3% (Receita CSO + 
Receitas Próprias) – Máx. de 100% 

42,7% ok 

Custeio Administrativo (5% Lei 8.154/90+Receitas Próprias) -Máx. 100% 46,1% ok 
Contrapartida da Contribuição Social Ordinária - Mín. 5% 6,4% ok 
Tecnologia da Informação e da Comunicação - Mín. 2% 4,9% ok 

Fundo de Reserva – Máx. 10% 9,5% ok 
Fonte: SME – Sistema de Monitoramento Estratégico 
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3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de 

responsabilidade da unidade 
 

O Sebrae, por sua natureza de entidade associativa de direito privado, sem fins 
lucrativos, não possui atividades relacionadas com a execução física e financeira da LOA. 
Portanto, o referido item não se aplica ao Relatório de Gestão do Sebrae.  

 
3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 
 

Em 2017 o orçamento foi executado de acordo com planejado, não havendo 
fatores internos ou externos que impactaram significativamente no desempenho 
orçamentário desta UPC. 

 
3.3.3. Execução descentralizada com transferências de recursos 
 
Informações sobre Transferências 
 
Convênios 
 

A prática de celebração de convênios tem como finalidade a realização de ações 
de forma conjunta, visando o alcance dos objetivos estratégicos da entidade. Para que seja 
celebrado o convênio entre as partes, o parceiro apresenta ao Sebrae/MS um projeto 
solicitando a parceria, o qual é analisado pela área técnica específica, que irá verificar o 
alinhamento do objeto com as estratégias do Sebrae/MS. Se aprovado, é formalizado o 
convênio através de um instrumento jurídico. 

Este instrumento é cadastrado no módulo de contratos/convênios do sistema RM 
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento pela unidade responsável (UAJUR). A 
liberação do recurso ocorre de acordo com o plano de trabalho do convênio. Após este 
processo, o parceiro recebe orientação da Unidade Financeira, Contábil e Orçamentária 
(UFICO) sobre a operacionalização do sistema Prestecontas. É de responsabilidade do 
parceiro alimentar o sistema sobre a execução do recurso até o dia 10 do mês subsequente 
para acompanhamento.  

A liberação de parcelas subsequentes está condicionada a comprovação de 
execução das despesas, pelo parceiro, de no mínimo 80% dos recursos liberados. Tal 
comprovação deve ser por meio do preenchimento dos anexos de prestação de contas de 
convênios de cooperação técnica e financeira previstos na IN 003 – Projetos, Parcerias e 
Convênios. Para que haja a liberação se faz necessária a aprovação, pelo Sebrae/MS, das 
despesas apresentadas pelo parceiro. O gestor do convênio acompanha a realização de 
metas físicas e financeiras previstas no Plano de Trabalho emitindo parecer técnico após 
análise de cada prestação de contas. 

 
Tabela 08 – Convênios Vigentes em 31/12/17                                                              

Convênios* Transferidos em 2017 
Total de Convênios Vigentes em 

31/12/17 
Quantidade 04 09 

Valores (em R$ 1,00) R$ 302.980  

Fonte: W:\Unidades\UFICO\1 ORÇAMENTO\2017\RG 2017\CONVÊNIOS E PARCERIAS 
 
* Considerando convênios firmados em exercícios anteriores a 2017, com valores transferidos durante o 
exercício de 2017, tanto em valores transferidos quanto em valor total do convênio.
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Tabela 09 – Caracterização dos documentos de transferências vigentes no exercício de referência 
 Unidade Concedente ou Contratante 
 SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MS 

 CNPJ: 15.419.591/0001-03 UG/GESTÃO: MS 

 Informações sobre as Transferências – (Valores em R$ 1,00) 

Modali
dade 

Nº 
instrumento 

Beneficiário 

 Valores Pactuados Valores Repassados Prestação de Contas 
Vigência 

Sit.  
Objeto do Instrumento Global Contrapartida  No 

Exercício 
Acumulado até 

o Exercício 
No 

Exercício 

Acumulado 
até o 

exercício  Início Fim 

1 001/2014 Fundect  Proj. Agentes Locais de Inovação - ALI. 112.000 10.000 0 102.000 0 95.238 28/03/2014 28/09/2016 4 

1 002/2014 UFMS 
Proj. Promoção à Educação 
Empreendedora na UFMS. 

183.445 64.045 0 76.500 9.200 76.100 21/10/2014 31/12/2016 4 

1 001/2016 UEMS – Incubadora FÊNIX 
Execução do Edital 01/2015 Modalidade 
tipo 1 - Incubadoras de Empresas. 

148.667 44.600 0 37.034 937 3.610 05/02/2016 15/11/2018 1 

1 002/2016 
FAPEC/UFMS – Incubadora 
PIME 

Execução do Edital 01/2015 Modalidade 
tipo 1 - Incubadoras de Empresas. 

328.528 98.528 0 100.000 6.940 6.940 07/04/2016 06/04/2018 1 

1 003/2016 
Fundação Manoel de Barros - 
FMB – Incubadora INTERP 

Execução do Edital 01/2015 Modalidade 
tipo 1 - Incubadoras de Empresas. 

296.746 99.266 98.740 197.480 40.512 77.428 16/03/2016 16/09/2017 1 

1 004/2016 
PMCG/SEDESC – Incubadora 
Munic. Norman Edward Hanson 

Execução do Edital 01/2015 Modalidade 
tipo 1 - Incubadoras de Empresas. 

227.182 72.182 0 62.500 0 0 16/02/2016 16/02/2018 1 

1 005/2016 
Instituto de Pesquisas Fecomércio 
- IPF 

Projeto Pesquisa de Opinião do 
Comércio Varejista de MS. 

150.000 75.000 0 75.000 10.516 75.000 09/03/2016 30/01/2017 1 

1 006/2016 UEMS / IES 
Proj.Educação Empreendedora na UEMS 
- Edital de Chamada Pública 01/2016. 

120.377 36.120 0 21.064 8.456 10.697 27/06/2016 26/06/2018 1 

1 007/2016 Fundect Proj..Agentes Locais Inovação - ALI/16 83.000 8.000 0 75.000 1.375 68.450 29/06/2016 29/11/2017 1 

1 008/2016 Câmara Dirigentes Logistas - CDL Execução da Missão Varejo Brasil 2016 78.500 23.550 0 54.950 0 11.407 23/08/2016 30/10/2016 4 

1 001/2017 
Instituto de Pesquisas Fecomércio 
- IPF 

Execução do Proj. Pesquisa de Intenção 
de Consumo em datas Comemorativas. 

150.000 75.000 75.000 75.000 42.050 42.050 10/04/2017 28/02/2018 1 

1 002/2017 Senac – AR/MS Execução do Projeto Senac Varejo. 123.923 37.177 54.216 54.216 48.452 48.452 09/05/2017 01/08/2018 1 

1 003/2017 Sicredi Campo Grande MS 
Desenv. do Cooperativismo Financeiro 
p/ Pequenos Negócios do Estado de MS. 

837.000 441.400 75.024 75.024 33.579 33.579 24/08/2017 24/01/2019 1 

 TOTAL  2.839.368 1.084.868 302.980 1.005.768 202.017 548.951       

LEGENDA          

 Modalidade: 1 – Convênio; 2 – Contrato de Repasse; 3 – Termo de Cooperação; 
                       4 – Termo de Compromisso. 

Situação da Transferência: 1 – Adimplente; 2 – Inadimplente; 3 – Inadimplência Suspensa; 4 – Concluído; 5 – 
Excluído; 6 – Rescindido; 7 – Arquivado. 

Fonte: W:\Unidades\UFICO\1 ORÇAMENTO\2017\RG 2017\CONVÊNIOS E PARCERIAS 
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Tabela 10 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MS - SEBRAE MS 

CNPJ: 15.419.591/0001-03 

UG/GESTÃO: MS 

Modalidade 
Quantidade de instrumentos celebrados 

em cada exercício 
Valores repassados em cada exercício 

(Valores em R$ 1,00) 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Convênio 3 8 1 302.980 582.188 127.795 

Contrato de Repasse 0 0 0 0 0 0 

Totais 3 8 1 302.980 582.188 127.795 

Fonte: W:\Unidades\UFICO\1 ORÇAMENTO\2016\RG 2016  
 
Contrato de Patrocínio 
 

Patrocínio é o apoio financeiro concedido a projetos de responsabilidade de 
terceiros, que contribuam para promover a produção e a difusão do conhecimento, 
estimular a competitividade das micro e pequenas empresas, bem como consolidar a 
imagem do Sebrae/MS e o seu compromisso com a cultura empreendedora.  

O Sebrae/MS patrocina projetos e/ou ações que estejam em sintonia com o seu 
Estatuto Social, alinhados com a sua missão, em consonância com a sua política de 
patrocínio, e que tenha retorno institucional, ou seja, resultado que contribua para o 
desenvolvimento das MPEs e/ou a promoção da imagem do Sebrae perante seu público 
de interesse. 

O valor do aporte de recursos financeiros é limitado a até, no máximo 50% 
(cinquenta por cento), do valor total do projeto patrocinado. O repasse de recurso é 
realizado após a execução do projeto, apresentação e aprovação das evidências pactuadas 
no instrumento jurídico. Esta prática está padronizada por meio da IN 015 – Patrocínio. 

As informações sobre as transferências via Contrato de Patrocínio poderão ser 
encontradas na tabela a seguir. 
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Tabela 11 – Informações sobre as Transferências – Contrato de Patrocínio (valores R$ 1,00) 

Modalida
de 

Nº 
instru
mento 

Nº 
Gedoc 

Beneficiário Objeto do instrumento 

Valores Pactuados - R$ Valores Repassados - R$ Vigência 

Situação 
Global Contrapartida 

 No 
Exercício  

 Acumulado 
até o 

Exercício  

Data do 
pagamento 

Inicial Final 

2 14/15 12391/15 Senac – AR/MS 
Realização do projeto Senac 
Varejo 2.0 

146.525 n/a 38.071 146.525 
Parcelas 

quitadas até 
05/04/17 

27/11/15 30/04/17 4 

2 08/16 8038/16 
Federação das Associações do Estado de 
MS - Faems 

Apoio a realização do Proj. Natal 
Premiado Faems 2016 

100.000 n/a 100.000 100.000 02/02/17  31/10/16 24/02/17 4 

2 11/16 7746/16 Fundação MS Realização do "Showtec 2017" 30.000 n/a 30.000 30.000 08/03/17 22/12/16 25/03/17 4 

2 01/17 0777/17 Instituto de Estudos Jurídicos - Chiesa 
XIII Congresso de Direito 
Tributário, Constitucional e 
Administrativo 

10.000 n/a 10.000 10.000 27/07/17 05/04/17 30/06/17 4 

2 02/17 1407/17 Associação Bonito Turismo e Cultura 
Realização do Projeto Mapa 
Turístico de Bonito - MS 

10.000 n/a 10.000 10.000 27/04/17 22/03/17 30/06/17 4 

2 03/17 3084/17 Federação das Indústrias de MS-Fiems 
Realização do Projeto Mês da 
Indústria 2017 

65.000 n/a 65.000 65.000 17/07/17 08/05/17 30/07/17 4 

2 04/17 3288/17 
Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes Seccional de MS-Abrasel 
MS 

Realização do Projeto Circuito de 
Festivais da Alimentação 

80.000 n/a 78.500 78.500 
Último pgto em 

05/01/18 
24/05/17 31/01/18 1 

2 05/17 1152/17 
Associação Sulmatogrossense de 
Supermercados - Amas 

Realização do Super Amas 2017 50.000 n/a 50.000 50.000 21/11/17 11/07/17 30/11/17  4 

2 06/17 6657/17 
Escola de Direito Processual Civil - 
EDPC 

Realização do IV Congresso de 
Processo Civil de MS 

8.000 n/a 8.000 8.000 09/11/17 13/09/17 30/11/17 4 

2 07/17 7200/17 
Associação dos Cozinheiros 
Profissionais do Pantanal - ACPP 

Realização do Projeto Comitiva 
dos Chefs 

18.000 n/a 18.000 18.000 
Último pgto em 

17/11/17 
18/10/17 30/11/17 1 

2 08/17 7831/17 Sescon/MS 
Realização do 9º Encontro 
Estadual das Empresas de Serviços 
de MS 

15.000 n/a 11.625 11.625 
Último pgto em 

10/01/18 
06/11/17 22/12/17 1 

2 09/17 9304/17 
Federação das Associações do Estado de 
MS - Faems 

Realização do Projeto Encontro 
Empresarial Faems 2017 

20.000 n/a 20.000 20.000 20/12/17  05/12/17 30/01/18 1 

TOTAL 552.525  439.196 547.650     

LEGENDA 
Modalidade: 1 – Convênio; 2 – Contrato de Repasse; 3 – Termo de Cooperação; 
                       4 – Termo de Compromisso. 

Situação da Transferência: 1 – Adimplente; 2 – Inadimplente; 3 – Inadimplência Suspensa; 4 – Concluído; 5 –     
Excluído; 6 – Rescindido; 7 – Arquivado. 

Fonte: W:\Unidades\UFICO\1 ORÇAMENTO\2017\RG 2017\ CONVÊNIOS E PARCERIAS  
 



 

 

43 

 

3.3.4. Informações sobre a realização das receitas e das despesas 
 
Tabela 12 – Execução orçamentária das receitas e das despesas 

• Filtros :   PPA: 2017  |  Fotografia: Dezembro  |  

SME 3.0 | Sistema de Monitoramento Estratégico

Total Geral 74.229 79.937 74.783 93,6% 0,7%

Despesas Totais 64.126 79.937 69.376 86,8% 8,2%

Superávit Total 10.103 5.407

Financiamentos / Amortização de 

Empréstimos
739 751 752 100,1% 0

Fundo de Reserva 5.116

Despesas de Capital 846 1.135 1.590 140,2% 88,0%

Investimentos / Outros 107 384 838 218,6% 7

 

Superávit Corrente 10.850 6.998

Encargos Diversos 468 2.116 437 20,6% -6,6%

Transferências 582 464 303 65,3% -48,0%

Serviços Profissionais e Contratados 27.097 35.571 31.124 87,5% 14,9%

Demais Despesas Operacionais 12.008 11.410 11.692 102,5% -2,6%

Despesas Correntes 63.280 73.687 67.786 92,0% 7,1%

Pessoal, Encargos e Benefícios 23.125 24.126 24.230 100,4% 4,8%

Déficit Total 0 0

Total Geral 74.229 79.937 74.783 93,6% 0,7%

Saldo de Exercícios Anteriores 8.000

Receitas Totais 74.229 79.937 74.783 93,6% 0,7%

Receitas de Capital 99   0,0%

Alienação de Bens 99 0 0  0,0%

Oper. Crédito / Receb. Empréstimos 0 0 0  0,0%

Outras Receitas 181 80 159 198,8% -12,1%

Déficit Corrente 0 0

Aplicações Financeiras 3.476 1.800 2.625 145,8% -24,5%

Empresas Beneficiadas 2.017 1.842 2.760 149,8% 36,8%

Contribuição Social do Sebrae/NA-

CSN
16.698 21.819 20.287 93,0% 21,5%

Convênios (Parceiros e Sebrae/NA) 1.808 2.012 339 16,9% -81,3%

Receitas Correntes 74.130 71.937 74.783 104,0% 0,9%

Contribuição Social Ordinária-CSO 49.950 44.384 48.613 109,5% -2,7%

 Receitas

Execução 

Período 

Anterior (a)

 Ano Atual

% (c/b) %  ∆ (c/a)

Previsão 

Original (b)

Execução 

(c)

 Despesas

Execução 

Período 

Anterior (a)

 Ano Atual

% (c/b)
%  ∆ 

(c/a)
Previsão 

Original (b)

Execução 

(c)



Justificativas das realizações 
 

Receitas 
 

Convênios (Parceiros e Sebrae/NA): a execução abaixo do previsto refere-se ao 
menor número de parcerias fechadas através de convênios, sendo alavancadas através da 
rubrica de Empresas Beneficiadas. Justifica-se também que o convênio firmado com a 
Fundtur em 2017 terá sua execução intensificada no exercício de 2018. 

Aplicações Financeiras: a execução a maior deve-se a previsão conservadora face 
ao cenário econômico que se demonstrava instável para o ano de 2017, bem como 
alteração na forma de repasse da CSO. 

Empresas Beneficiadas: a execução a maior refere-se a intensificação da 
realização de consultorias Sebraetec, firmadas diretamente com as empresas e através de 
parcerias com empresas ancoras beneficiando empresas do setor. Destaca-se também 
eventos de missão realizados pelos projetos Brasil Central Turismo, indústria e varejo da 
moda e indústria de alimentos e bebidas. 

Outras Receitas: a execução a maior refere-se ao ressarcimento de despesas com 
viagens através de reembolso da agência de viagem de créditos não utilizados. Destaca-
se também devolução de convênios realizados no exercício, bem como reembolso do 
auxílio alimentação dos funcionários, gerados através da folha. 

 
Despesas 
 

Encargos Diversos: a execução a menor que o previsto se refere a recurso 
destinado, nesta rubrica, com a finalidade de reserva de contingência para possível 
pagamento de IR sobre rendimentos de aplicações financeiras. 

Transferências: a variação refere-se a não execução do recurso previsto na Res. 
MS - 1611/2015 - Edital SEBRAE/ANPROTEC 01/2014 - Incubadoras, uma vez que as 
incubadoras de empresas através de suas mantenedoras Públicas (UEMS, UFMS e 
Prefeitura), tiveram dificuldades na execução do convênio. 

Investimentos / Outros: a execução a maior refere-se aquisição de bens 
patrimoniais para a regionais reformadas, modernização de salas de treinamento e Living 
Lab. 
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Execução das despesas por Modalidade de Contratação 

As contratações são realizadas de acordo com as regras estabelecidas no Regulamento de 
Licitações e Contratos do Sistema Sebrae (RLCSS) conforme descrito o item 7.7. A tabela 
a seguir demonstra as despesas executadas por modalidade de contratação. 

Tabela 13 – Despesa por modalidade de contratação  

Modalidade de Contratação 
Despesa executada (R$ mil) 

2017 % 2016 %  

1. Modalidade de Licitação (a+b+c) 24.869 37% 21.148 34% 

   a) Convite 841   1.434   
   b) Concorrência 6.815   1.876   
   c) Pregão  17.213   17.838   

2. Contratações Diretas (d+e) 9.523 14% 7.928 13% 

   d) Dispensa 7.546   6.849   
   e) Inexigibilidade 1.977   1.079   

3. Credenciamento 6.719 10% 7.538 12% 

   f) Credenciamento 6.719   7.538   

3. Parcerias (g+h) 742 1% 1.245 2% 

   g) Contrato de Patrocínio 439   663   
   h) Convênios 303   582   

4. Pagamento de Pessoal (i+j) 25.393 38% 24.114 39% 

   i) Pagamento em Folha 24.230   23.125   
   j) Diárias 1.163   989   

5. Total (1+2+3+4) 67.246 100% 61.973 100% 

6. Outros 115 0% 168 0% 

7. Total (5+6) 67.361 100% 62.141 100% 

Fonte: Sistema RM Nucleus – UAD e UFICO 
 
 
3.4. Desempenho Operacional 
 

3.4.1 Atendimento Segmentado 
 

A busca por competitividade e crescimento econômico sustentável passa pela 
discussão estratégica do desempenho dos setores produtivos, inseridos em um contexto 
mais amplo, no qual têm destaque as cadeias de valor e a relevância das políticas públicas. 
Esses aspectos tornam-se essenciais ao desenvolvimento de pequenos negócios e do 
empreendedorismo de qualidade, sobretudo quando se trata da retomada do crescimento 
econômico e da oferta de emprego. 

A atuação do Sistema Sebrae junto aos diversos segmentos econômicos deve se 
pautar pela análise de cenários, pela antevisão de tendências e da importância da inovação 
e evolução tecnológica. A partir daí é possível identificar, com mais segurança, os fatores 
e condicionantes da competitividade de cada elo da cadeia produtiva, visando elevar o 
desempenho dos clientes do Sebrae. A estratégia de segmentação representa uma escolha 
deliberada, pelo Sistema Sebrae, de segmentos prioritários para a indução da 
competitividade, do desenvolvimento sustentável e do estímulo ao empreendedorismo. 
Trata-se de um avanço que tem por objetivo o alcance de resultados mais concretos. 
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Para tanto, o mais importante é a definição dos critérios utilizados na segmentação 
dos públicos. Por isso, o Sebrae adotou os conceitos de macro e microssegmentação no 
atendimento a seus clientes.  

Macrossegmentos são segmentos de abrangência nacional, que indicam cadeias 
produtivas e oportunidades importantes para a economia do país. São definidos pelo 
Sebrae Nacional a partir de análise de cenário, levando em consideração a diversidade e 
as particularidades de um país com as dimensões do Brasil. 

A partir da macrossegmentação, cabe ao Sebrae/UF definir microssegmentos que 
respondam aos desafios apontados, de acordo com o interesse e a vocação regional e a 
sua importância para o território. As escolhas, vinculadas ou não a um macrossegmento, 
deverão prever estratégias de atendimento e relacionamento que entreguem valor 
diferenciado para cada grupo de clientes. 

Ao selecionar os macrossegmentos, foram contempladas cadeias produtivas a 
partir de critérios, tais como densidade empresarial, taxas de crescimento superior ao PIB 
e novas vertentes da economia. Destaca-se que a estratégia de segmentação passa, 
necessariamente, também pelas prioridades estabelecidas no âmbito local. Assim, para o 
PPA 2017-2018, foram definidos os Macrossegmentos em cadeia produtivas: Alimentos 
e Bebidas; Artesanato e Economia Criativa; Moda; Transporte, Logística e Mobilidade; 
e Turismo. E Macrossegmentos temáticos: Economia Digital; Negócios de Impacto 
Social e Ambiental; e Encadeamento Produtivo.  

O atendimento segmentado é organizado em Projetos de Atendimento para a 
interação com seus clientes, ofertando produtos e serviços com o objetivo de produzir 
transformações relevantes de interesse desse público. 

 
3.4.1.1 Macrossegmentos em Cadeias Produtivas  
 
Tabela 14 – Macrossegmentos em Cadeias Produtivas 

Fonte: SME – Sistema de Monitoramento Estratégico 
 
3.4.1.1.1 Alimentos e Bebidas 
 
Crescer no Campo – Bovinocultura de Corte e Leite 

O projeto Crescer no Campo – Bovinocultura de Corte e Leite tem como objetivo 
promover o aumento da competitividade dos pequenos negócios da cadeia produtiva da 
pecuária de corte e leite das regiões centro, centro sul e sudeste.  

As principais ações realizadas e resultados alcançados, em 2017, neste projeto 
foram: Elaboração da identidade visual do projeto Pecuária Leite e Corte para 
comunicação com público e parceiros; encontros entre as cooperativas de leite no Estado 
para organização de ações de intercooperação; negociação e elaboração de projeto de 

Macrossegmentos em 
Cadeias Produtivas  

Despesa (valores em R$) Público atendido 
Previsto 
Original 

Previsto 
ajustado 

% 
Variação 

Execução % Exec. 
Pequenos 
Negócios 

Pessoas 
físicas 

Alimentos e Bebidas 6.377.717  6.311.201  99% 5.194.219  82% 3.103 6.652 

Moda 1.322.370  1.488.592  113% 1.373.023  92% 878 2.342 

Turismo 810.750  1.195.375  147%      997.993  83% 41 274 
Artesanato e Economia 
criativa 

600.000  300.000  50% 284.438  95% 100 348 

Transporte, Logística e 
Mobilidade 

858.369  1.045.006  122% 778.035  74% 412 844 

 Total  9.969.206   10.340.174  104% 8.627.708  83% 4.534 10.460 
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encadeamento produtivo com a empresa de processamento de pescado Geneseas, para 
desenvolvimento do segmento; consultorias tecnologias em recuperação de pastagens 
degradadas com o projeto Mais Inovação, para produtores pecuaristas em mais de 20 
municípios, atendendo 123 produtores; 

Além disso, foram realizadas ações em parceria com outras entidades, tais como: 
Dia de Campo em parceria com a Fíbria, em Três Lagoas/MS; atendimentos de qualidade 
e melhoria da produção de leite e consultoria de planejamento reprodutivo e gestão em 
parceria com a Cooperativa de Produtores Familiares de Terenos (Cooplaf), para 50 
produtores rurais; atendimento para 250 produtores rurais, localizados nos municípios de 
Brasilândia, Selvíria e Três Lagoas, em parceria com a empresa Fibria Celulose, com 
atendimentos de qualidade e melhoria da produção de leite e consultoria de planejamento 
e gestão; realização de 19 feiras rurais através de patrocínio à Famasul; realização de 11 
turmas do programa Negócio Certo Rural em parceria com o Senar.  

A execução financeira ficou em 82%, pois algumas negociações com parceiros 
para execução de ações deste projeto não ocorreram conforme planejado. 

 
Crescer no Campo – Hortifruticultura 

Visando promover o aumento da competitividade dos pequenos negócios da 
cadeia produtiva de hortaliças e frutas da região centro, centro sul e sudeste de Mato 
Grosso do Sul, as principais ações realizadas e resultados alcançados, em 2017, neste 
projeto foram: Elaboração da identidade visual do projeto Hortifruti para comunicação 
com público e parceiros; atendimento a grupos de produtores de hortifrúti em 12 
municípios do Estado com consultorias de planejamento produtivo, plano de 
comercialização e organização da cultura de cooperação; negociação e abertura de vários 
canais de comercialização em Compras Públicas PAA e PNAE, além de vendas em Feiras 
Livres municipais e com o comércio varejista; construção da estratégia de abordagem 
rural e compras públicas com a Marinha em Ladário e Prefeitura de Campo Grande; 
participação no Showtec com apresentação de sistemas de produção orgânico e 
elaboração de insumos e preparação da produção para comercialização com 
beneficiamento mínimo; Dias de Campo de cultivo Maracujá em Ivinhema, de cultivo 
horta e frutas em Nova Andradina; Dia de Campo em Bataguassu e visita técnica em 
Presidente Prudente. 

Foram realizadas ainda 10 caravanas, 01 seminário, 13 oficinas No Campo – 
Empreender com 21 palestras e um Encontro de Negócio; 45 oficinas, 12 palestras e 02 
rodadas de negócios; e mais 30 turmas do curso NCR e 10 turmas de capacitação em 
Redes Associativas para grupos de produtores. 

Foram realizadas também outras ações em parceria com entidades tais como: 
evento de Olericultura com a coordenação de painel de Mercado, em parceria com a 
Embrapa Dourados; ações com os grupos de produtores e eventos rurais em mais de 22 
municípios em parceria com o Senar; parceira com a Empresa Gado de Corte para apoio 
a Dinapec, com realização de atendimentos e oficinas. 

 
Pró-Agroindústria 

Com o projeto Pró-Agroindústria o Sebrae/MS busca promover o aumento da 
competitividade dos pequenos negócios estruturados como agroindústrias. As principais 
ações e resultados alcançados em 2017 foram: Aumento dos pontos de comercialização 
(PNAE x PAA x Mercados Privados); realização de cursos e oficinas para o público-alvo; 
aprimoramento dos controles financeiros das agroindústrias; implementação de Manual 
de Boas Práticas na Fabricação de Alimentos e adequações nas agroindústrias; adequação 
de Identidade Visual e rotulagem dos produtos, com informações nutricionais e códigos 
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de barras; mapeamento de potenciais canais de comercialização para as agroindústrias; e 
participação em feiras e eventos apoiados pelo Sebrae/MS, como: Brasil Central Week, 
em Brasília/DF, Feira do Dia do Produtor, Feira Brasil Central no Shopping Norte Sul em 
Campo Grande/MS entre outras, Festival Cata Guavira, Expositores no Festival 
Gastronômico de Nova Andradina e Cidade do Natal de Campo Grande; e ação no 
Supermercado Brumata para comercialização dos produtos das agroindústrias. 

Outras ações realizadas: Divulgação e auxílio para as agroindústrias, cujos 
produtores possuíam a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) para participar de 
chamadas públicas; realização de mais de 4.000 (quatro mil) horas de consultorias nas 
áreas de gestão, produção e mercado, realização de uma rodada de negócios com 
agroindústrias, produtores rurais e proprietários de indústrias e mini mercados dos 
Projetos Agroindústria MS, Hortifruti MS, Pró Indústria e Mercado e Conveniência 
(nomes comerciais dados aos projetos do Sebrae/MS); duas palestras voltadas a 
agroindústrias no evento Dinapec - Dinâmica Agropecuária, sendo “Produção e 
qualidade” e “Sanidade animal”; duas oficinas sobre “Boas Práticas na Produção de 
Lácteos”. Realização de uma parceria com o Senai para a elaboração de identidade visual, 
informações nutricionais, manual de Boas Práticas e Eficiência Energética com valores 
reduzidos e pré-fixados. Foram realizadas ainda três feiras, e as agroindústrias 
comercializaram seus produtos em mais de 10 eventos apoiados pelo Sebrae/MS. 

A execução financeira ficou em 80% devido a aprovação e repasse do recurso pelo 
Sebrae/NA ocorrer em maio/17, contudo o projeto ainda conseguiu apresentar resultados 
expressivos. 
 
Abastecimento Doméstico 

Com o objetivo de ampliar a competitividade do mercado de vizinhança alimentar, 
fortalecendo a atuação em redes, potencializando a integração com os demais elos da 
cadeia de valor e expandindo o mercado, foi estruturado o projeto Abastecimento 
Doméstico. 

As principais ações e resultados alcançados em 2017 foram: Missão Técnica 
Varejo realizada em São Paulo, com a presença de 12 empresários; Missão Expo 
Paraguai, com a presença de 13 participantes;  Encontro de Negócios entre empresários e 
produtores rurais; palestra sobre Reforma Trabalhista – O que muda para o empregador, 
em Coxim, com 55 participantes; palestra – Sebrae Mais Comunicação Empresarial, em 
Coxim, com 09 participantes; palestra “As mudanças do Simples Nacional para 2018”, 
com 35 participantes; consultorias individuais e coletivas para mapear as necessidades, 
oferecer soluções e potencializar as principais forças do projeto do segmento, com vistas 
a proporcionar a ampliação da competitividade do mercado deste macrossegmento. 

Foram realizadas parcerias de transversalidade e transbordamento de ações para 
realização de Projeto Amas Itinerante com a realização de cursos “Gerenciamento de 
Categorias” e “Reposição de Mercadoria & Gerenciamento de Espaço em Gôndola” , em 
Campo Grande, Dourados, Paranaíba, Jardim, Naviraí e Três Lagoas; Parceria junto a 
Asmad para realização da 6ª Edição – Um dia D Asmad; Parceria junto a Amas para 
realização do Super Amas 2017 – 27º Congresso e Exposição Sul-Mato-Grossense de 
produtos e serviços para Supermercados, Mercearias e Conveniências, em Campo 
Grande, com a participação de 1.686 pessoas, sendo 658 expositores e patrocinadores, 
881 supermercadistas e 147 visitantes em geral. 
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Food Experience 
Para promover a agregação de valor por meio de experiências de consumo, 

consolidando a oferta gastronômica singular em pequenos negócios de alimentação fora 
do lar de Mato Grosso do Sul, o Sebrae/MS estruturou o projeto Food Experience. 

As principais ações realizadas em 2017 foram: Missão Técnica para o Fispal Food 
Service, em junho/17; Missão Técnica para o Congresso Abrasel, em agosto/17; e 
Restaurante às Cegas - O Sabor da Experiência no Shopping Norte Sul, em setembro/17. 

 
Fortalecimento da cadeia produtiva e expansão de mercados das indústrias de 
panificação, alimentos e bebidas do Estado de Mato Grosso do Sul 

Este projeto tem como objetivo promover a competitividade e sustentabilidade 
dos pequenos negócios atuantes no setor de alimentos e bebidas em Campo Grande e 
região, com foco no desenvolvimento gerencial, inovação tecnológica e acesso a novos 
mercados.  

As principais ações realizadas em 2017 foram: consultorias de desenvolvimento e 
implantação de estratégias de qualidade, produtividade e sustentabilidade através do 
Convênio Sebrae/ITPC/ABIP; consultorias Comércio Brasil; seminário “Padaria 
Competitiva, em parceria com ITPC e ABIP; palestra “Como funciona o setor de 
alimentação”; seminário técnico de panificação e confeitaria; missão técnica Fispal 
Tecnologia, em parceria com o Sindicato da Indústria de Alimentos de Mato Grosso do 
Sul (Siams), com a participação de 15 empresários do setor de alimentos de café, arroz,  
cereais, condimentos, sucos e cárneos e outro grupo de 10 empresários do setor de 
panificação, salgados e laticínios; visita técnica à Ultrapan Indústria e Comércio Ltda; 
missão técnica Minas Láctea, com a presença de 20 empresários do setor de laticínio; 
missão técnica à 24ª Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e do Varejo 
Independente de Alimentos – FIPAN 2017, com a presença de 25 empresários do setor; 
visita técnica a Padaria Vieira, em Guarulhos; missão técnica empresarial Food Brasil, 
com a presença de 26 empresários; missão técnica varejo à São Paulo, com 14 
empresários; Evento Um dia D Asmad – com a realização do Seminário: Um novo Tempo 
de Vendas, com a aproximadamente 400 pessoas; Encontros Setoriais da Industria no 
Estado; mapeamento das oportunidades de negócios do setor de alimentos, em parceria 
com o Governo do Estado, através de Convênio Propeq-Adensa; Rodada de Negócios; 
Super Amas 2017; XII Jornada de Nutrição, realizado pela UCDB, com 200 participantes; 
4º Super Meeting – Desmistificando a Reforma Trabalhista, com a participação de 67 
empresários e profissionais da área. 

Foram realizadas ainda, em parceria com a Fiems, cursos de Exportação Passo a 
Passo; Formação do Preço de exportação, mecanismos de financiamento às exportações; 
Implantação de Normas Nacionais e Internacionais para o setor de alimentos e bebidas; 
Evento da cadeia produtiva de carne – Intercorte, com apoio em 6 oficinas e 6 palestras 
de vários temas voltados a qualidade da carne. 
 

EP - Grupo Martins e Sebrae/MS - Cadeia do varejo alimentar 
O objetivo deste projeto é contribuir com o crescimento rentável e sustentável dos 

pequenos supermercados, fortalecendo o canal de distribuição a partir da adoção de 
mecanismos que aprimorem a gestão, o empreendedorismo e a cooperação. 

As principais ações realizadas em 2017 foram: Missão técnica para a APAS 
SHOW, em São Paulo; Encontro de Empresários com o CEO do Grupo Martins, no 
período de 02 a 05/05/2017; Encontro de Gestores do Projeto Multiplicar, em Campo 
Grande/MS, incluindo visita de campo a clientes do projeto com todos os participantes 
do encontro, nos dias 23 e 24 de agosto de 2017.  
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3.4.1.1.2 Moda 
 
Varejo da Moda 

Para promover o fortalecimento e aumentar a competitividade dos pequenos 
varejos de vestuário, calçados e acessórios, contribuindo com a qualificação dos 
empresários do segmento, propiciando a ampliação e o acesso a novos mercados, as 
principais ações realizadas neste projeto, em 2017, foram: Palestras Personal Stylist: 
Vendendo Consultoria de Moda, para capacitação de vendedores, nos municípios de 
Campo Grande, Naviraí e Nova Andradina; circuito de palestras e oficinas VIP: 
Marketing Digital para a Moda, em Campo Grande, Dourados, Naviraí e Três Lagoas; 
Missão Empresarial Salão Moda Brasil; Missão Técnica Fesvest Festival (feira e visita 
técnica à Empresa Malha); Rodada de Negócios Indústria de Uniformes de MS, com a 
participação de 12 indústrias de uniformes do Estado, que atuam também no varejo, 
atendendo academias de ginástica, clínicas médicas, escolas, oficinas mecânicas e 
restaurantes.  
 

Projeto de desenvolvimento integrado da indústria da moda no Estado do Mato 
Grosso do Sul 

Para desenvolver competências gerenciais e produtivas, inovação tecnológica, 
facilitar o acesso a novos mercados e incorporar novas tendências para que as pequenas 
indústrias da moda possam atuar de forma competitiva no mercado do Estado, o 
Sebrae/MS realizou, em 2017, as seguintes ações: Lançamento da Agenda de Soluções 
2017 – Moda MS, com Talk Show com o estilista e empresário Alexandre Herchcovitch, 
em março/17; Encontro de Negócios Espaço Vest; missão técnica Tecnotêxtil Brasil; 
missão técnica para a Feira Hospitalar; Inova Moda 7; e Mover Fashion.  
 

3.4.1.1.3 Turismo 
 
Brasil Central Turismo - Projeto de Desenvolvimento Integrado do Turismo do 
Brasil Central – MS 

Este projeto tem como principal objetivo posicionar o Brasil Central como destino 
turístico integrado e de qualidade nos cenários nacional e internacional. 

Principais ações realizadas no ano de 2017: Participação dos empresários do MS 
na WTM e na FIT – Feira Internacional de Turismo de Cuiabá/Edição Brasil Central 
WEEK, realizada pelo Sebrae/MT; o Sebrae/DF organizou a versão local da Brasil 
Central Week; realização da Brasil Central Week no MS, sendo que nesta ação foi 
realizado o “Restaurante às Cegas”, uma exposição dos destinos turísticos do Brasil 
Central, com montagem de uma feira de orgânicos e uma loja para comercialização de 
produtos da produção associadas ao turismo. 

A Casa Itinerante Brasil Central, ocorreu em São Paulo, em outubro, com 
apresentações artísticas, culturais, comercialização de artesanato, apresentação de 
gastronomia local e um espaço montado para levar um pouco do Centro-Oeste para a 
capital Paulista. Ainda neste mesmo mês, empresários dos quatro estados do Centro-
Oeste participaram de Rodada de negócios com as operadoras de São Paulo e uma 
caravana do MS para participar da FIT Paraguai. A participação na feira ocorreu em um 
momento importante para a conexão Brasil-Paraguai, já que no mês seguinte passaria a 
operar um voo entre Assunção e Campo Grande. 

Nos dias 29 de novembro à 01 de dezembro, empresários participaram de ação em 
Pirenópolis Goiás, onde realizaram oficina de roteirização dos destinos além de 
participarem do Seminário de Inteligência do projeto. 
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Houve acréscimo de 47% de recurso financeiro se comparado ao orçamento 
original devido a incorporação de saldo de 2016, neste projeto. A execução financeira 
ficou em 74% devido as ações do Convênio com a Fundtur MS remanejadas para 2018. 

 
3.4.1.1.4 Artesanato e Economia Criativa 
 
Projeto de apoio ao desenvolvimento de empreendimentos criativos – Valorização 
da Cultura Pantaneira 

Com o objetivo de fortalecer as redes de empreendimentos dos segmentos da 
economia criativa foram realizadas as seguintes ações: Caravana para a Fenearte, 
considerada a maior feira de artesanato da América Latina; Expedição As Cabras, que 
promoveu o encontro de negócios entre artesãos dos municípios de Jardim, Bonito, 
Bodoquena, Miranda, Corumbá, Anastácio, Aquidauana e Campo Grande, com 
compradores de grandes empresas do mercado nacional; workshop em gestão cultural, 
organização e elaboração de projetos culturais; e Semana da Valorização da Cultura 
Pantaneira, que ocorreu de 03/10 a 07/10/2011, na Morada dos Baís: Loja Colaborativa, 
Workshops de Artesanato e Apresentações Culturais.  

Houve reprogramação das ações para o ano de 2018, o que justifica a redução de 
50% do recurso previsto originalmente para 2017. 

 
3.4.1.1.5 Transporte, Logística e Mobilidade 
 
Serviços Automotivos – Campo Grande e Região, Costa Leste, e Região Sul 

Nestes projetos que visam promover a competitividade e o desenvolvimento 
sustentável deste segmento foram realizadas oficinas da metodologia SEI e oficinas da 
metodologia Boas Práticas de Qualidade em Serviços Automotivos, o que resultou em 
consultorias de inovação na área da qualidade.  

Foram realizados, conforme solicitação dos empresários, o Curso de Gestão de 
Estoque Na Medida e a palestra técnica Comunicação Empresarial: Construindo 
Relacionamentos com o Mercado. 

Foram realizadas também 03 (três) missões para os clientes participantes do 
projeto, onde foram visitadas a Feira Automec, em São Paulo/SP; duas visitas técnicas 
nas empresas Iguaçu Componentes Automotivos e Virtual Plásticos, ambas em São 
Paulo/SP. 

Por fim, para encerramento das ações destes projetos em 2017, foi realizada uma 
rodada de negócios com empresas que compõem a cadeia de transporte e logística no 
território da Região Sul; através de parceria junto à empresa Guincho foram realizados 
um seminário e algumas palestras técnicas na área automotiva no território de Campo 
Grande e Região Centro; e a feira IVG – Inspeção Veicular Gratuita, que ocorreu em 
parceria com a Associação Comercial de Três Lagoas, durante um grande evento 
chamado Liquidamix no território de Costa Leste. 

Houve acréscimo de 22% de recurso financeiro neste projeto proveniente de saldo 
do ano anterior. A execução financeira de 74% deve-se a ações reprogramadas para 2018. 
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3.4.1.2 Macrossegmentos Temáticos 
 
Tabela 15 – Macrossegmentos Temáticos 

Fonte: SME – Sistema de Monitoramento Estratégico 
  
 
3.4.1.2.1 Negócios de Impacto Social e Ambiental 
 
Negócios de Impacto Social e Ambiental no MS 

Com a finalidade de estimular a criação e o fortalecimento de negócios de impacto 
social e ambiental, o Sebrae/MS realizou em 2017, no espaço Living Lab, em sua primeira 
edição no Estado, o evento HackaCity, onde foram tratados temas como mobilidade 
urbana, integração social, turismo, meio ambiente entre outros.  

Na oportunidade, ponto alto do evento de abertura, a palestra com o tema Cidades 
Inteligentes: Conceitos e Aplicações, ministrada pelo Sr. Cláudio Nascimento, Vice-
Presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, diretor executivo na 
América do Sul da ONG Update Cities e Representante no Brasil da Open & Agile Smart 
Cities (OASC). Segundo o palestrante “consideramos cidades inteligentes e humanas 
aquelas nas quais o poder público desenvolve seu papel de articulador das interações 
necessárias entre academia e cidadãos protagonistas nesse ecossistema sociocultural e 
tecnológico”. 

Nos dias 02 e 03 de dezembro, 56 participantes compuseram times e foram 
iniciadas as atividades na Maratona Hackacity Negócios Sociais: Cidades Humanas e 
Integrativas em Campo Grande. 

Houve reprogramação das ações do projeto para 2018, o que justifica a variação 
de 46% se comparado o orçamento ajustado com o original. A execução de 67% deve-se 
a alteração de pessoas na gestão do projeto, impactando no início da execução. 

 
 

3.4.1.2.2 Economia Digital 
 
Economia Digital - Sebrae/MS (Startup Way) 

Dentre as ações realizadas no projeto, a principal foi o programa de aceleração 
intitulado Five Weeks que teve como objetivo contribuir com a implementação e 
impulsionamento de novos negócios. Foi a primeira edição do programa, com a seleção 
de 19 ideias, delas doze foram até o final do programa. A seleção ponderou ideias 
aderentes ao mercado, caracterizadas pela inovação e alto potencial de crescimento. Os 
empreendedores são iniciantes ou já possuem protótipo desenvolvido, iniciando a busca 
por clientes, e com atuação em áreas variadas, como internet, mobilidade e outros.  

Durante todo o programa, os participantes passaram por todas as etapas 
importantes para criação de uma Startup (Identificação do problema; Validação; MVP; 
Modelo de Negócios e Finanças; Canais e Acomodação de Marketing; Acesso a 

Macrossegmentos 
Temáticos 

Despesa (valores em R$) Público atendido 
Previsto 
Original 

Previsto 
ajustado 

% 
Variação 

Execução % Exec. 
Pequenos 
Negócios 

Pessoas 
físicas 

Negócios de Impacto 
Social e Ambiental 

200.000 92.547 46% 62.204 67% 2 169 

Economia Digital 285.000 277.625 97% 219.471 79% 11 1.318 

Encadeamento Produtivo 4.216.000 1.618.457 38% 1.059.430 65% 67 203 

 Total 4.701.000 1.988.629 42% 1.341.105 67% 80 1.690 



 

 

53 

 

investimento e Apresentação – Pitch), posto que desta forma as ideias selecionadas 
puderam ter orientação e oficinas com profissionais do ecossistema empreendedor e de 
áreas estratégicas que ajudaram a preparar negócios para ingressarem no mercado de 
forma sustentável. 

A execução financeira foi de 79% devido ao atraso na liberação do ambiente de 
atendimento destinado as ações do Sebraelab. 

 
3.4.1.2.3 Encadeamento Produtivo 

 
EP – Multi-âncoras – Adensa 

O projeto do estruturado para preparar e capacitar pequenos negócios referente ao 
fornecimento de compras e prestação de serviços para grandes indústrias/empresas 
âncoras instaladas ou que irão se instalar no Estado de Mato Grosso do Sul, bem como 
articular com a rede de parceiros estratégicos o aperfeiçoamento da competitividade 
empresarial, sistêmica e estrutural para promover o adensamento dos elos das cadeias 
produtivas priorizadas. Podem se destacar como principais ações a Rodada de Negócios 
– Negocia Madeira e Floresta, que ocorreu em Três Lagoas no âmbito do Convênio 
Propeq Adensa e os cursos voltados para a capacitação comercial de empresários e 
empregados, executados através do Convênio Senac Varejo. 

Houve redução de recursos financeiros devido a reprogramação de ações no 
projeto, o que justifica a variação de 38% se comparado o orçamento ajustado com o 
original. A execução financeira foi de 65%, devido ações de convênio que não foi possível 
realizar em 2017, sendo remanejadas para 2018. 

 
3.4.2 Atendimento Individualizado 
 
Tabela 16– Atendimento Individualizado 

Fonte: SME – Sistema de Monitoramento Estratégico 
 

Para o PPA 2017-2018, foi criada a Atividade de Atendimento, possibilitando 
que o atendimento continuado aos pequenos negócios e potenciais empresários possa ser 
realizado de forma a atender as realidades de atuação local. 

Dentro dessa estratégia, a atuação se dá em duas frentes: atividades de 
atendimento presencial, onde são organizados os atendimentos dos escritórios regionais 
e as atividades de atendimento remoto, onde são organizadas as estratégias de atuação 
para a central de atendimento e para o Portal Sebrae. 

As atividades de atendimento são executadas por meio dos seguintes produtos, 
serviços e canais nacionais de atendimento: Agentes Locais de Inovação – ALI; Central 
de Atendimento; Circuito Feira do Empreendedor; Começar Bem; Comércio Brasil; 
Crédito Orientado; Fomenta; Na Medida; Negócio a Negócio; No Campo; Salão do 
Empreendedor; Sebrae Mais; Sebraetec; SEI – Sebrae para Microempreendedor 
Individual; e Semana do MEI. 

Em 2017 as Atividades de Atendimentos presenciais atenderam 20.851 
pequenos negócios, dos quais 12.964 microempreendedores individuais, 6.481 

Atendimento 
Individualizado 

Despesa (valores em R$) Público atendido 
Previsto 
Original 

Previsto 
ajustado 

% 
Variação 

Execução % Exec. 
Pequenos 
Negócios 

Pessoas 
físicas 

Atividades de Atendimento 13.254.465  13.276.710  100% 12.271.053  92% 29.045 60.611 

 Total 13.254.465  13.276.710  100% 12.271.053 92% 29.045 60.611 
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microempresas e 1.406 empresas de pequeno porte, além de mais de 11 mil potenciais 
empresários. Ao todo foram mais de 58 mil atendimentos para este público. 

A atividade de Atendimento Remoto atendeu 7.966 pequenos negócios em 2017, 
dos quais 4.473 microempreendedores individuais, 2.792 microempresas e 701 empresas 
de pequeno porte, além de 21 mil potenciais empresários.  

O site www.ms.sebrae.com.br alcançou o auge de 860 mil visualizações, através de 
centenas de páginas e foram realizados mais de 53 mil downloads de infográficos, 
cartilhas e e-books em nossa loja virtual.  

A Central de Relacionamento atendeu 35.557 clientes, dos quais 22.163 através 
de campanhas ativas e 13.394 de modo receptivo. A oferta de conteúdo orientativo, 
conforme a necessidade do cliente resultou em 624 pequenos negócios e 346 potenciais 
empreendedores atendidos via e-mail.  

Através do chat e e-mail Fale com um Especialista realizamos 1.674 
atendimentos, e essa ação permitiu que todos os analistas vivenciassem o atendimento 
junto ao cliente, ganhando experiência e ampliando seu conhecimento sobre os pequenos 
negócios.  

O Digital se tornou mais próximo dos clientes através dos agentes de orientação 
do projeto Negócio a Negócio que incentivaram a participação em soluções a distância, 
resultando em 5 mil inscrições nas 234 soluções do EAD.  

Como pioneiros no sistema Sebrae em todo o Brasil, o Sebrae/MS adotou a 
estratégia de Inbound Marketing visando estreitar relacionamento com os clientes. Foram 
mais de 18 mil leads atraídos e inúmeras ações para levar conteúdos relevantes de acordo 
com o perfil e momento empresarial de cada cliente. 

 
3.4.3 Outras Estratégias 
 

São compostas pelos Programas Nacionais de Educação Empreendedora, projetos 
nacionais de atendimento, desenvolvimento de produtos e serviços, articulação 
institucional e gestão operacional, conforme a seguir: 
 
Tabela 17 - Outras Estratégias: Educação Empr; Proj. Nacionais Atendimento; Proj Desenv. Prod/Serv. 

Fonte: SME – Sistema de Monitoramento Estratégico 

 

3.4.3.1 Projeto de Educação Empreendedora 
 

O público alvo do programa é segmentado em potenciais empreendedores do 
ensino fundamental, médio, técnico e superior, além de jovens atendidos por outras 
instituições e que não estão matriculados no ensino formal.  

Durante o ano de 2017, através do projeto Educação Empreendedora MS, 79 
escolas de 28 municípios de Mato Grosso do Sul aderiram ao Programa Educação 
Empreendedora. Também houve a adesão de 11 universidades de em todo o Estado, 

Outras Estratégias – Educação 
Empreendedora; Proj. Nacionais 
de atendimento; Proj de Desenv. 
Prod e Serviços 

Despesa (valores em (R$) Público atendido 

Previsto 
Original 

Previsto 
ajustado 

% 
Variação 

Execução 
% 

Exec. 
Pequenos 
Negócios 

Pessoas 
físicas 

Educação Empreendedora 442.130  463.195  105% 382.036  82% 1 9.339 

Projetos Nacionais de Atendimento 5.071.655  5.284.841  104% 5.184.295  98% 12.468 17.671 

Projeto de Desenvolvimento de 
Produtos e Serviços 

136.500  202.347  148% 202.337  100% - - 

 Total 5.650.285  5.950.383  105% 5.768.668  97% 12.469 27.010 
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contando a participação dos polos em cada município. Algumas parcerias articuladas para 
a realização dos cursos não foram fechadas, o que resultou numa execução financeira de 
82%, se comparado ao orçamento previsto ajustado. 

 
3.4.3.2 Projetos nacionais de atendimento 
 
Desenvolvimento Econômico Territorial - DET 

O Sebrae/MS cumpriu seu papel de levar conhecimento e promover a 
competitividade para diversos municípios de Mato Grosso do Sul. Ao longo do ano, os 
projetos de Desenvolvimento Territorial da Costa Leste, Campo Grande e Região, 
Desenvolvimento Econômico Territorial Grande Dourados, Sul Fronteira, Conesul, 
Sudoeste, Região Norte e Bioma Pantanal capacitaram empresários de micro e pequenos 
negócios, além de produtores rurais, potenciais empresários e empreendedores, ofertando 
consultorias, cursos, oficinas, palestras, orientações e informações.  
 

Desenvolvimento do Cooperativismo Financeiro para Pequenos Negócios do MS 
Visando o desenvolvimento de um ambiente favorável aos Pequenos Negócios 

através do fortalecimento da boa governança local, foi estruturado o projeto 
Desenvolvimento do Cooperativismo Financeiro para Pequenos Negócios do MS. 

As principais ações realizadas por meio deste projeto foram: Seminário, em 
novembro, para 180 colaboradores do Sicredi CG com o intuito de capacitá-los para um 
melhor atendimento aos Micro e Pequenos Negócios das agências do Sicredi; palestra 
com a escritora e consultora Martha Gabriel, a qual tratou de temas de Inovação e 
Tendências no mercado financeiro; palestra com o representante do Sebrae/NA, Sr. 
Weniston Ricardo de Andrade Abreu que tratou o tema “A Importância dos Pequenos 
Negócios para as Cooperativas Financeiras”. 

Foram realizadas ainda palestras de inovação, gestão financeira e orientações de 
acesso ao crédito - BNDES, além de oficinas de integração com a apresentação do 
convênio para os associados convidando-os a participarem do projeto. Foi publicado o 
processo de licitação para a contratação de empresas de consultorias para a realização de 
palestras, treinamentos e consultorias de 20 horas, com início em 2018. 

 
3.4.3.3 Projeto de Desenvolvimento de Produtos e Serviços 
 
MS Sebrae Negócios 

Este projeto tem como objetivo desenvolver estratégias e disseminação de 
soluções de comercialização e acesso a mercados para projetos de atendimento, 
adequadas às suas realidades, e que atendam a requisitos e tendências de mercado.  

As principais ações realizadas em 2017 foram: mapeamento do requisito de 
compra de grandes empresas e aproximação comercial com pequenos negócios com perfil 
de fornecimento; estruturação de Trilhas de Atendimento de acordo com perfil e 
necessidade do público-alvo dos projetos de macrossegmentos; desenvolvimento de 
estratégia de atendimento para os projetos de atendimento; capacitação da equipe de 
gestores e gerentes em temas estratégicos na área de acesso a mercado; realização de 
estudos sobre o mercado local; prospecção de canais de comercialização para os produtos 
sinalizados pelos gestores de projeto, especialmente produtos das agroindústrias de MS. 

 
 
 

3.4.3.4 Projetos de Articulação Institucional 
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Tabela 18 - Outras Estratégias – Articulação Institucional 

Fonte: SME – Sistema de Monitoramento Estratégico 
 
MS - Desenvolvimento Econômico Territorial na Implementação da Lei Geral 

Potencializar o papel estratégico da implementação da Lei Geral como uma 
ferramenta de desenvolvimento econômico territorial ampliando a pauta de apoio aos 
pequenos negócios nos municípios dos vários territórios do Mato Grosso do Sul é o 
grande objetivo do Projeto DET Implementação da Lei Geral. Além disso, reforçar o 
papel do Sebrae/MS como articulador e promotor desse ambiente aos pequenos negócios, 
com estratégias, ações, legislação e políticas que fazem a diferença na prática, assegurou 
resultados, na sua maioria positivos.  

Em 2017 este projeto alcançou resultados transformadores, tais como: 68 
municípios com a Lei Geral implementada o que representa 86% do seu território; 36 
salas do empreendedor em funcionamento, um local que facilita o acesso à formalização 
e informações de empreendedorismo; 75 Agentes de Desenvolvimentos nomeados, o que 
representa 94% do nosso Estado com o Agente de Desenvolvimento; e 15 municípios 
com a melhoria da nota da Lei Geral. 

Para que todos esses resultados fossem alcançados o Sebrae/MS contou com 
grandes parceiros como Governo do Estado de MS atuando dentro do Programa Estadual 
de Apoio aos Pequenos Negócios (Propeq), criado em 2015 com o grande objetivo de 
contemplar os capítulos da Lei Geral nos vários programas desenvolvidos junto ao 
Governo do Estado, todo Sistema S, Tribunal de Contas do Estado (TCE), Controladoria 
Geral da União (CGU), Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) 
e Federações Empresariais, visando ampliar a competitividade dos pequenos 
empreendimentos pela transformação do ambiente de negócios. Junto com todos esses 
parceiros, o projeto contribuiu com mais de 3.000 horas em consultoria e capacitações 
para gestores públicos a fim de contribuir efetivamente para um ambiente favorável aos 
pequenos negócios dos municípios sul-mato-grossenses.  

Como reconhecimento nacional, o Agente de Desenvolvimento de Corumbá 
palestrou no IV Encontro de Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS) 
que aconteceu em abril de 2017, em Brasília. Foi convidado também para falar durante o 
Fomenta Nacional da parceria com o TCE/MS na atuação com as compras públicas.  

 
Municipalização de Políticas de Desenvolvimento no Estado do Mato Grosso 

do Sul 
Para que os dispositivos previstos na Lei Geral da MPE efetivamente se 

transformem em oportunidades para os pequenos negócios, é necessário que os agentes 
públicos e privados estejam aptos para aplicá-la, e esse trabalho torna-se complexo ao 
envolver ampla rede de gestores públicos e toda gama de micro e pequenas empresas de 
todos os municípios do MS que são atendidos pelo Projeto. 

 Para que tais objetivos fossem alcançados, em 2017 foram realizados 05 
(cinco) Seminários regionais de mobilização econômica nos municípios de Campo 
Grande, Bonito, Coxim, Dourados e Três Lagoas. Tais Seminários tiveram a parceria do 

Outras Estratégias – 
Articulação Institucional 

Despesa 

Previsto 
Original 

Previsto 
ajustado 

% Variação Execução % Exec. 

Projetos de Articulação 
Institucional 

3.555.690 4.150.214 117% 3.800.764 92% 

Total 3.555.690 4.150.214 117% 3.800.764 92% 



 

 

57 

 

MPE/MS, TCE/MS, CGU, Assomasul e também do Governo do Estado, que contou com 
mais de 300 gestores públicos participantes, dentre eles: Agentes de desenvolvimento; 
prefeitos; secretários de desenvolvimento; secretários de agricultura, educação e 
administração ligados as compras públicas; além de gestores ligados ao cadastro e 
abertura de empresas. 

 Fruto dessa grande mobilização e eventos transversais de parceria nas 
regiões do Estado, foram capacitados mais de 40 agentes de desenvolvimento em 
captação de recursos, além do curso básico e também avançado, preparando esses atores 
para que promovam e coloquem em práticas nos municípios sul mato-grossenses, os 
benefícios da Lei Geral. 

 Para garantir a simplificação e agilidade na abertura e encerramento de 
empresas, houve a adesão de 28 municípios na RedeSimples, esses municípios são 
responsáveis por mais de 85% da concentração de pequenos negócios no Estado. 
Importante destacar o trabalho realizado em mais de 34 Salas do Empreendedor para ser 
referência de informação e orientação sobre abertura, funcionamento e formalização de 
empresas e MEIs, de forma simples e facilitada, por meio de orientação especializada, 
além de minimizar a inadimplência do MEI nesses municípios. 

 Outro pilar destaque foi o de Compras Públicas onde em parceria com o 
TCE/MS foi desenvolvido o Compeq portal para acompanhamento com detalhamento das 
compras dos municípios garantindo transparência quanto aos contratos firmados 
exclusivamente com as micro e pequenas empresas, além de demonstrar o monitoramento 
quanto ao cumprimento da aplicação da Lei Geral, sendo destaque nacional no VIII 
Fomenta que aconteceu em Brasília. Também foi destaque nacional todo o trabalho 
realizado com a Marinha em Ladário que culminou com a assinatura de um Plano de 
Trabalho conjunto que prevê ações de incentivo as MPEs e produtores rurais atendendo 
aos requisitos legais da Lei 147/2014 e decreto 8.743 que preveem, respectivamente, 
tratamento diferenciado aos pequenos negócios e percentual de compras da agricultura 
familiar. 

 Um grande avanço na parte da governança que o projeto Municipalização 
trouxe, em conjunto com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) foi o Fórum de Secretários 
e Dirigentes Municipais de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, que 
começaram suas atividades em junho do corrente ano com mais de 80% de participação. 
O Fórum, junto com as suas executivas regionais, formou uma Rede de Cooperação para 
articulação do desenvolvimento através dos pequenos negócios, além de trabalhar na 
criação dos planos de desenvolvimento com o Governo dos Estados, União, Sistema S e 
demais parceiros que sustentará uma política integrada rumo ao desenvolvimento. 

 Assim, o Sebrae/MS se consagrou como grande articulador de políticas de 
desenvolvimento nos municípios, além de materializar em política pública não só a 
implementação da Lei Geral, mas cumpriu um dos grandes objetivos estratégicos desde 
sua criação que é transformar o ambiente de negócios nos municípios e Estado, 
principalmente nos 18 municípios com políticas públicas implantadas.  

Em 2017 foram aprovados, pelo Sebrae/NA, recursos adicionais para as ações: 
fortalecimento das salas do empreendedor, consolidação de redes de atores, ampliação de 
acesso as compras públicas, fortalecimento de políticas para o MEI, difusão de políticas 
de simplificação e desburocratização e gestão do conhecimento o que resultou na variação 
para mais se comparado o orçamento original com o ajustado. 

 
 

 

 Apoio a implantação da Redesimples no estado de MS 2017/2018 
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O projeto teve início em setembro e já iniciou com a migração de sistema e 
atualização dos processos na JUCEMS trocando o Sistema Integrado de Automação do 
Registro do Comercio (SIARCO) pelo Sistema de Registro Mercantil (S.R.M), sistema 
mais completo e mais ágil, trazendo simplicidade e agilidade para os empresários de MS. 

Foram incluídos mais 06 municípios dentro do Sistema Integrar que agora já 
respondem as viabilidades e formalização de forma eletrônica com maior rapidez e 
comodidade aos empreendedores, que totalizam 28 municípios integrados. A nível 
estadual, todos os órgãos de licenciamento já estão integrados, fornecendo orientações a 
todas as viabilidades do sistema da redesimples. 

Foram realizados Workshops em mais 03 (três) municípios que irão se integrar ao 
processo no mês de janeiro de 2018. For realizado a evento Brasil Mais Simples MS que 
contou com a participação dos técnicos das vigilâncias sanitárias e do meio ambiente de 
mais de 30 municípios. Neste evento foram tratados assuntos relativos a 
desburocratização e simplificação de processos e contou com a participação de mais de 
100 técnicos. 

 

Compras Governamentais - Estímulo ao Uso do Poder de Compras dos Municípios 
do Estado de MS 

Em 2017, a atuação do projeto teve como foco a disseminação junto aos 
municípios prioritários e a necessidade de implantação de procedimentos de “Compras 
Públicas Sustentáveis”, com visitas periódicas de consultores especialistas, para 
acompanhamento e orientação aos gestores públicos e equipe de compras, visando 
fortalecer o apoio à efetiva implantação das condições de benefício às MPEs previstos na 
Lei Geral (em especial Lei 147) nas compras públicas, cumprindo o compromisso 
assumido dos municípios ao aderirem ao Termo de Cooperação entre o Sebrae, o Tribunal 
de Contas do Estado, a Associação de Municípios do MS e o Governo do Estado.  

Em 25 municípios acompanhados, houve um aumento de 56% no volume de 
compras de MPEs locais, e 36% de aumento das compras de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar na merenda escolar PNAE e PAA.  

Em seminários estaduais que abordaram a implementação do capítulo de compras 
públicas LG 147/2014, e 21 turmas de capacitação de cursos de compras públicas, houve 
a participação de mais de 300 gestores públicos, com 595 participantes. 

Houve a aproximação dos empresários de pequenos negócios, e produtores da 
agricultura familiar de compradores públicos potenciais, como a Marinha e Prefeitura, 
através da realização de 03 (três) Rodadas de Negócios, com 205 participantes. 

Foi realizada uma missão técnica de gestores públicos e empresários ao evento 
“Fomenta Nacional”, em Brasília, com apresentação de casos de boas práticas de compras 
dos pequenos negócios praticado pela Marinha do Brasil em Ladário, Centro de 
Intendência, com 31 participantes. 

As parcerias efetivas realizadas com o TCE, ONU e com o Governo do Estado 
criaram oportunidades de realização de ações que superaram as metas físicas 
estabelecidas no projeto. 

 

Formação de Lideranças para o Desenvolvimento Regional  
O objetivo deste projeto é mobilizar, qualificar, capacitar e integrar as lideranças, 

estimulando o alinhamento das demandas no plano local e a respectiva convergência das 
políticas públicas municipais e de fomento estadual e nacionais, com ênfase na criação 
do ambiente favorável aos pequenos negócios, visando o desenvolvimento regional 
sustentável. 
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Líder Costa Leste MS: principais ações realizadas - Evento de lançamento; 
Encontro I - Construção da Coesão e Identidade do Grupo; Encontro II - Gestão 
Compartilhada da Mudança; Encontro III - Desenvolvimento da Liderança 
Empreendedora; Encontro IV - Oportunidades de Articulação e Negociação; Encontro V 
- A Escolha do Futuro da Região; Encontro VI - Formulação de Estratégias de 
Desenvolvimento; Encontro VII - Elaboração do Plano de Ação. 

Líder Fronteiras do MS e Líder Pantanal MS - foi realizada articulação com 
parceiros para o evento de lançamento e definição do grupo gestor. Em novembro e 
dezembro foram realizadas visitas a parceiros do projeto e a lideres com o objetivo de 
convidá-los a participar do Lançamento e dos Encontros previstos na metodologia. 
 
 
3.4.3.5 Projetos de Gestão Operacional 
 
Tabela 19 – Outras Estratégias - Gestão Operacional 

Fonte: SME – Sistema de Monitoramento Estratégico 
 
Sebrae Lab MS 

Para estruturar um espaço para fortalecer o atendimento a empreendedores e 
empresários inovadores, em especial os startups, por meio da aplicação, co-criação e 
validação de soluções Sebrae e do ecossistema, bem como propiciar que os colaboradores 
se apropriem de conhecimentos e desenvolvam conhecimentos, produtos e serviços foi 
criado o projeto Sebrae Lab.  

Em 2017 foi inaugurada a ampliação do Living Lab MS com a realização do 
evento Startup Day: Um ambiente onde a liberdade para criar, trocar ideias, conhecer 
pessoas, inovar, produzir e fazer negócios é realizado e executado por um coletivo 
voluntário, sem hierarquias e onde todo mundo é um líder, onde as pessoas oferecem o 
que têm e obtêm o que elas precisam. Um lugar onde a colaboração está acima da 
competição, o coletivo acima da individualidade, o orgânico acima do mecânico e o fazer 
acima do dizer. Esse é o espírito do Living Lab/MS, que somado ao Sebraelab, é o “lugar” 
que estamos, juntos, criando e que, além da perspectiva arquitetônica, se traduz em um 
conceito de atuação que potencializa CONEXÕES entre pessoas com objetivos comuns 
e complementares, favorecendo a elas uma EXPERIÊNCIA COLETIVA que empodera, 
contribuindo para aumentar a COMPETITIVIDADE e potencializar as chances de 
sucesso, estimulando a busca de MODELOS DE NEGÓCIOS INOVADORES. Em 
analogia ao mundo dos pequenos negócios, esse é o papel do Sebrae. É neste laboratório 
que tangibiliza esse ambiente propício para que essas interações e resultados aconteçam. 

 
Programa Sebrae de Excelência em Gestão (PSEG) 

O objetivo deste projeto é promover a cultura da excelência, a melhoria da gestão 
e o compartilhamento de boas práticas do Sistema Sebrae, com vistas a gerar melhores 
resultados para os clientes, colaboradores e sociedade, utilizando o Modelo de Excelência 
da Gestão® (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). 

Outras Estratégias - Gestão 
Operacional 

Despesa (valores em R$) 
Previsto 
Original 

Previsto 
ajustado 

% Variação Execução % Exec. 

Projetos de Gestão Operacional 480.000 499.990 104% 461.370 92% 

 Total 480.000   499.990  104%          461.370  92% 
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O Sebrae/MS encerrou o quinto ciclo do Programa Sebrae de Excelência na 
Gestão com mudança de faixa de pontuação e um acréscimo de mais de 100 pontos com 
relação ao ciclo anterior. Foram 575,25, contra 472,25 pontos.  

Entre as ações realizadas durante o ano, destacam-se a terceira edição do 
Workshop de Boas Práticas de Gestão, que incluiu o reconhecimento às organizações 
participantes do Movimento MS Competitivo, além de palestras com o presidente da 
Fundação Nacional da Qualidade, Jairo Martins, e representantes do Sebrae/PR, 
Restaurante Sabor em Ilhas, na parte da manhã, quando reuniu 146 participantes e 75, à 
tarde, durante a apresentação da mesa de experiências com a Multicoisas, Rose Ota 
Consultoria e Sebrae/PR. 

Outras ações realizadas: Capacitações para o grupo de multiplicadores da 
excelência, sendo uma sobre o sistema de indicadores com 38 participantes e outra para 
avaliadores internos, com 28; o Fórum de Aprendizado também foi uma ação inédita que 
ocorreu em duas edições; reuniões do ciclo do PSEG com os multiplicadores da 
excelência e gerentes responsáveis pelos critérios; capacitação “Estrutura e Melhoria de 
Processos e de Sistema de Indicadores” pela FNQ; “Formação Lean Six-Sigma Green 
Belt” pela Escola EDTI; participação no Congresso de Excelência em Gestão da FNQ; 
capacitação em gestão do conhecimento na SBGC; BPT Experience pela Elo Group; 
“Programa de Formação em BPM - Bizagi; consultoria para definição de metas e 
indicadores para 2018. 

 
Modernização das salas de treinamento do Sebrae/MS 

Este projeto foi estruturado com o objetivo de promover a adequação e 
modernização da infraestrutura dos espaços educacionais do Sebrae/MS, visando o 
melhor atendimento aos clientes, parceiros e colaboradores. Em 2017, foi elaborado o 
projeto arquitetônico para modernização das salas de treinamento da sede do Sebrae em 
Campo Grande/MS e teve início às aquisições de equipamentos para modernização das 
salas. 

 
Sustentabilidade Interna do Sistema Sebrae - Sebrae/MS 

Este projeto foi estruturado com o objetivo de promover a disseminação da 
Sustentabilidade na Gestão no Sebrae/MS, com enfoque na acessibilidade, contribuindo 
para sua consolidação na cultura organizacional, reforçando os valores estratégicos do 
Sebrae. Em 2017 foram emitidos os laudos de acessibilidade dos prédios o Sebrae/MS e 
realizado workshop de acessibilidade para colaboradores. 

 
 

3.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho 
 

Para o monitoramento da execução da estratégia foi estabelecida uma série de 
indicadores vinculados aos objetivos estratégicos: 

Indicadores de Resultados Institucionais: são produto das atividades que o Sebrae 
desempenha em prol de sua missão e dos resultados obtidos junto aos clientes. 

Indicadores de Desempenho: mensuram os resultados das atividades realizadas 
pelo Sebrae, vinculadas aos objetivos estratégicos das perspectivas “Processos” e 
“Recursos”. Foram estabelecidos indicadores para todos os objetivos estratégicos do 
mapa e a previsão de metas foi feita apenas para a Perspectiva “Processos” nos eixos de 
atuação: competitividade dos pequenos negócios, competitividade estrutural e sistêmica 
e estímulo ao empreendedorismo. 
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As propostas foram feitas considerando o cenário de receitas e a capacidade 
operacional do Sebrae/MS. A seguir são apresentados os resultados dos indicadores. 

 
3.5.1. Indicadores Institucionais 
 

A avaliação da contribuição para o cumprimento da Missão e alcance da Visão é 
realizada periodicamente por meio da análise da evolução dos Indicadores de Resultados 
Institucionais, para os quais foram atualizadas as metas no PPA para o período 2017-
2018. Os resultados dos indicadores institucionais estão apresentados na tabela a seguir.  
 
Tabela 20 – Indicadores Institucionais 

Indicadores Institucionais 2015 
(executado) 

2016 
(executado) 

2017 
(meta) 

2017 
(executado) 

Métrica 

Índice de efetividade do atendimento 7,8 8,3 8,0 8,3 0 - 10 
Índice de recomendação do Sebrae 
(NPS) 

80 85,7 80 85,7 0-100 

Índice de imagem junto aos Pequenos 
Negócios 

8,19 8,39 7,70 8,4 0-10 

Índice de imagem junto à sociedade 8,86 8,53 7,70 8,5 0-10 
Taxa de resultados alcançados em 
projetos de atendimento 

66 72,6 51 Abril/18 % 

Fonte: pesquisa SAE (UGE Sebrae/NA) 
 
A efetividade do atendimento do Sistema Sebrae é mensurada por uma pergunta 

que questiona se a interação com o Sebrae realmente deu o resultado esperado em uma 
escala de 0 a 10. 

Com o intuito de manter o gradativo aperfeiçoamento da gestão da estratégia do 
Sistema Sebrae, foi acrescentado o indicador institucional de recomendação do Sebrae, 
baseado na metodologia internacional do Net Promoter Score. Ele é utilizado para 
mensurar o objetivo estratégico da perspectiva Partes Interessadas, referente aos 
pequenos negócios. 

Os índices de imagem estão estáveis em relação ao histórico dos anos anteriores, 
pois já se encontram em nível bastante elevado, o que vai exigir um esforço adicional 
para manter os resultados. 

Todos os resultados institucionais foram alcançados nos quesitos: Índice de 
efetividade do atendimento (8,3); Índice de recomendação do Sebrae – NPS (85,7); Índice 
de imagem junto aos pequenos negócios (8,4); Índice de imagem junto à sociedade (8,5). 

Com relação ao indicador taxa de resultados alcançados em projetos de 
atendimento, conforme a metodologia GEOR os projetos possuem um prazo de até 90 
para inserção da mensuração, portanto este indicador estará disponível em abril/2018. 

 
3.5.2. Indicadores de Desempenho 
 

Para o PPA 2017-2018 foram estabelecidas metas para os indicadores de 
desempenho da perspectiva “Processos”, relacionada aos eixos da Competitividade dos 
Pequenos Negócios, Estrutural e Sistêmica e Estímulo ao Empreendedorismo, vinculados 
aos objetivos estratégicos. A seguir apresentamos os indicadores de desempenho e sua 
respectiva descrição:  

 
Índice de Satisfação do Cliente: Nível médio de satisfação dos clientes com o 

atendimento recebido do Sebrae no ano de referência da avaliação, onde zero significa 
“totalmente insatisfeito” e dez “totalmente satisfeito”. 
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Número de Donos de Pequenos Negócios atendidos: É o número de pessoas 
físicas, classificadas como sócio/proprietário, com vínculo a um pequeno negócio 
(Empresa com CNPJ, Produtor Rural ou Artesão) e que tiverem concluído, no ano de 
referência, ao menos um atendimento, presencial ou a distância, realizado pelo Sebrae ou 
parceiro. 

 
Número de Potenciais Empresários Atendidos: É o número de potenciais 

empresários (pessoas físicas com CPF) que tiverem concluído, no ano de referência, ao 
menos um atendimento, presencial ou a distância, realizado pelo Sebrae ou parceiro. 

 
Número de Pequenos Negócios Atendidos: É o número de pequenos negócios 

(inclusive microempreendedores individuais, produtores rurais e artesãos) que tiverem 
concluído, no ano de referência, ao menos um atendimento, presencial ou a distância, 
realizado pelo Sebrae ou parceiro. 

 
Número de Microempreendedores Individuais Atendidos: É o número de 

microempreendedores individuais que tiverem concluído, no ano de referência, ao menos 
um atendimento, presencial ou a distância, realizado pelo Sebrae ou parceiro. 

 
Número de Microempresas Atendidas: É o número de microempresas que tiverem 

concluído, no ano de referência, ao menos um atendimento, presencial ou a distância, 
realizado pelo Sebrae ou parceiro. 

 
Número de Empresas de Pequeno Porte Atendidas: É o número de empresas de 

pequeno porte que tiverem concluído, no ano de referência, ao menos um atendimento, 
presencial ou a distância, realizado pelo Sebrae ou parceiro. 

 
Número de Pequenos Negócios Atendidos com Soluções Específicas de Inovação: 

É o número de pequenos negócios (microempreendedores individuais, microempresas, 
empresas de pequeno porte) que tiverem concluído, no ano de referência, ao menos um 
atendimento com solução específica de inovação, presencial ou a distância, realizado pelo 
Sebrae ou parceiro. Pequenos Negócios atendidos apenas por palestra não são 
contabilizadas para a meta. 

Número de Pequenos Negócios Fidelizados: Número de pequenos que, no ano de 
referência, tenham recebido mais de um atendimento, sendo instrumentos de baixa 
intensidade contabilizados uma única vez no ano. São considerados instrumentos de baixa 
intensidade orientações técnicas e palestras. 

 
Número de Municípios com Políticas de Desenvolvimento Implantadas: Número 

de municípios em que o ambiente de negócios pode ser considerado propício para 
pequenos negócios, devido à existência de Políticas de Desenvolvimento implantadas. 

 
Número de Potenciais Empreendedores Atendidos: É o número de potenciais 

empreendedores (pessoas físicas com CPF ou pessoas sem cadastro no sistema de 
atendimento) que tiverem concluído, no ano de referência, ao menos um atendimento, 
presencial ou a distância, realizado pelo Sebrae ou parceiro que objetivou despertá-los 
para o empreendedorismo e o desenvolvimento de suas capacidades empreendedoras. 

 
Número de Acessos aos Conteúdos do Portal Sebrae: Mensura a quantidade de 

acessos logados que os clientes realizaram no Portal Sebrae. 
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Índice de aplicabilidade de produtos e serviços: Nível médio de aplicação do 
produto ou serviço que os clientes receberam do Sebrae no ano de referência da avaliação, 
onde zero significa que “não pôs nada em prática” e dez que “pôs todos os conhecimentos 
em prática”. Para feiras e eventos, a escala é adaptada: zero significa que “não aproveitou 
nada” e dez que “aproveitou totalmente” as oportunidades surgidas na feira ou evento. 

 
Índice de conformidade de auditoria/compliance: Mensura o distanciamento de 

cada Sebrae/UF em relação aos padrões de compliance mínimos estabelecidos. Este 
indicador se refere à capacidade dos controles internos em reduzir os riscos aos quais o 
Sistema Sebrae está exposto. O resultado estará numa escala de 4 a 12 em que, de 4 a 6 a 
criticidade é considerada baixa, de 7 a 9 a criticidade é considerada moderada e de 10 a 
12 a criticidade é considerada alta. 

 
Índice de Comportamento Organizacional (ICO): Corresponde à média geral de 

concordância obtida por todos os fatores de avaliação da pesquisa, e reflete uma visão 
positiva da empresa. Sua mensuração é um retrato numérico do Clima Organizacional do 
Sebrae UF ou Sebrae NA, na opinião dos respondentes. Com periodicidade Bianual. 

Houve alteração deste indicador para o Índice de Favorabilidade medido pela 
Pesquisa de Clima com instrumento e metodologias de mercado.  

  
Índice de satisfação com os fornecedores: Consolida a satisfação dos 

colaboradores com os fornecedores participantes do Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores (PDF) e com os credenciados no Sistema de Gestão de Credenciados 
(SGC). Pesquisa realizada pelo Sebrae/NA. 

 
Índice de satisfação dos clientes internos: Mede o índice de satisfação com o 

serviço prestado pelas unidades aos clientes internos, conforme avaliado pelos 
colaboradores. Em 2017 foi avaliada a satisfação com infraestrutura de TI (rede, 
navegadores, computadores/notebook, periféricos, e-mail) e com principais processos e 
sistemas corporativos. 

 
Os resultados dos indicadores de desempenho estão demonstrados na tabela a 

seguir. 
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Tabela 21 – Indicadores de Desempenho 
Obj. 

Estrat. Indicadores de Desempenho 
2015 

(executado) 
2016 

(executado) 
2017 
(meta) 

2017 
(executado) 

Métrica 

P1 

Índice de satisfação do cliente 8,7 9,1 9 9,3 0-10 
Número de Donos de Pequenos Negócios 
atendidos 

31.587 29.501 16.800 36.323 nº 

Número de Potenciais Empresários 
Atendidos 

24.576 26.494 18.500 41.898 nº 

Número de Pequenos Negócios atendidos 36.281 32.574 28.000 38.007 nº 
Número de Microempreendedores 
Individuais atendido 

18.110 18.672 15.400 21.624 nº 

Número de Microempresas atendidas 15.836 11.291 10.470 13.585 nº 
Número de Pequenas Empresas atendidas 2.335 2.611 2.130 2.798 nº 
Atendimento aos Pequenos Negócios com 
soluções específicas de inovação 

3.807 1.987 1.650 2.607 nº 

Número de Pequenos negócios fidelizados 22.668 18.771 8.400 22.311 nº 
P2 Nº municípios com políticas de 

desenvolvimento Implantadas * 
- 9 3 9 nº 

P3 
Número de Potenciais Empreendedores 
Atendidos 

4.720 8.829 9.000 10.197 nº 

P4 
Acessos/downloads aos conteúdos do Portal 
Sebrae 

3.717 3.707 3.000 3.928 nº 

P6 
Índice de aplicabilidade dos produtos e 
serviços 

7,9 8,1 8,1 8,4 0-10 

P7 
Índice de conformidade de 
auditoria/compliance* 

- - - 6,8 4-12 

R1 Índice de Favorabilidade ** - - 80 82,5 % 
R2 Índice de Satisfação Com Fornecedores* - - 7 9,1 0-10 
R3 Índice de Satisfação dos Clientes Internos* - - 7 6,9 0-10 

Fonte: Sistema de Monitoramento Estratégico – SME / Pesquisa SAE (UGE SEBRAE/NA) 
 
* Indicador sem histórico. 
** Índice de Favorabilidade substituiu o Índice de Comportamento 

Organizacional. 
 
A projeção das metas para os indicadores de desempenho foi conservadora, 

privilegiando o atendimento com maior valor agregado. Também foi levado em conta o 
cenário de restrição de receitas, com a previsão de queda real na CSO arrecadada.  

Os resultados dos indicadores de desempenho foram superiores em relação a 2016. 
Em 2017 foram atendidos 38.007 pequenos negócios, sendo 21.624 MEIs, 13.585 MEs e 
2.798 Empresas de Pequeno Porte (EPPs). O número de empresas atendidas com ações 
de inovação alcançou 2.607, e 22.311 clientes foram fidelizados, superando assim a meta 
prevista.  

Foram 09 (nove) os municípios com políticas públicas implementadas; o índice 
de satisfação do cliente alcançou 9,3; e o Número de Donos de Pequenos Negócios 
atendidos foi de 36.323. 

Além disso, foram atendidos mais 41.898 potenciais empresários e 10.197 
potenciais empreendedores. O total do público atendido chegou a 90.102 entre pessoas 
físicas e jurídicas. 

 
Com relação ao indicador Índice de Favorabilidade o Sebrae Nacional tem 

coordenado a aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional no Sistema Sebrae desde 
2005. Nos anos 2005, 2008, 2010, 2012 e 2014 foi aplicado instrumento e metodologia 
desenvolvidos pelo próprio Nacional e, em 2017, decidiu-se adotar instrumento e 
metodologias de mercado, com o propósito de realizar benchmarking, sobretudo, com 
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as Melhores Empresas para se Trabalhar. A adoção de instrumento de mercado gerou, 
inclusive, em melhor análise fatorial se comparado com o anterior. Isto implica em 
grande vantagem porque nos assegura maior fidedignidade dos dados. A amostra para 
análise fatorial foi de 4667 respondentes. Com a mudança de metodologia, deixamos de 
adotar o Índice de Clima Organizacional (ICO) e passamos a adotar o Índice de 
Favorabilidade (IF). IF é o resultado do total de respostas favoráveis (4 + 5) pelo total de 
respostas da questão/dimensão. 

Ainda quanto a metodologia, a UGP do Nacional passou a apresentar os resultados 
das unidades em dois momentos distintos e separadamente: primeiro para Gerente e 
Adjunto e, posteriormente, para a respectiva equipe. Nos ciclos anteriores, o próprio líder 
apresentava para a equipe. A ideia de a UGP apresentar para a equipe visa, sobretudo, 
aprofundar o diagnóstico e, então, ter mais insumos para o plano de ação que será 
construído pela equipe completa.  

Em complemento, realizou-se três monitoramentos da pesquisa de clima 
organizacional nos anos 2009, 2011 e 2013. Trata-se de uma versão reduzida da pesquisa 
para aferir os efeitos dos planos de ações sobre as dimensões e afirmativas críticas. Para 
2018, propõe-se a realização anual da Pesquisa completa de Clima Organizacional no 
Sistema Sebrae, em substituição ao monitoramento, de forma que seja possível mensurar 
a evolução de todas as dimensões e afirmativas no tempo.  

 
3.5.3. Metas Mobilizadoras 
 

As metas mobilizadoras refletem as prioridades de mobilização dos esforços para 
a execução do plano de trabalho. Para 2017 o Sebrae/MS elegeu um conjunto de 
indicadores, aprovados pelo CDE, cujo monitoramento é realizado periodicamente. 

 
Tabela 22 – Metas Mobilizadoras 

Meta Mobilizadora 
2015 

(executado) 
2016 

(executado) 
2017 

(meta) 
2017 

(executado) 
% exec. 

2017 
Número de pequenos negócios 
atendidos 

36.281 32.574 28.000 38.007 135,7% 

Número de pequenos negócios 
atendidos com soluções 
específicas de inovação 

3.807 1.987 1.650 2.607 158,0% 

Número de 
microempreendedores 
individuais atendidos 

18.110 18.672 15.400 21.624 140,4% 

Número de microempresas 
atendidas 

15.836 11.291 10.470 13.585 129,8% 

Número de empresas de pequeno 
porte atendidas 

2.335 2.611 2.130 2.798 131,4% 

Número de Municípios com 
Políticas Públicas 
implementadas 

- - 3 9 300% 

Número de Pequenos Negócios 
fidelizados 

22.668 18.771 8.400 22.311 265,6% 

Fonte: SME – Sistema de Monitoramento Estratégico 
 

As Empresas de Pequeno Porte procuraram o Sebrae no ano de 2017 em busca de 
soluções de inovação que pudessem solucionar suas necessidades de aumento de vendas 
e redução de custos ocasionadas pelo cenário de crise econômica mantido durante todo o 
ano, desta forma as metas dos indicadores “Número de empresas de pequeno porte 
atendidas” foi superada em 58%, e “Número de pequenos negócios atendidos com 
soluções específicas de inovação” em 31%. 
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A superação das metas dos indicadores “Número de microempreendedores 
individuais atendidos “e “Número de microempresas atendidas” deve-se ao incremento 
da meta do Negócio a Negócio para complementar a estratégia de atendimento Bom do 
Bairro e ao Atendimento Remoto, estimulado pelo Fale com Especialistas e 
inboundmarketing. Acrescenta-se ainda os atendimentos de outras UFs, via Portal. 

A execução acima da meta de “Número de Municípios com Políticas Públicas 
implementadas “deve-se a grande ambiência para atuação do Sebrae com os novos 
prefeitos. Em 2017 cerca de 85% dos gestores municipais são novos e o Sebrae tem se 
colocado como articulador e parceiro do desenvolvimento no sucesso do ambiente de 
negócios através das MPEs. 

Com relação ao indicador “Número de Pequenos Negócios fidelizados”, a nova 
estratégia adotada de Marketing (inboundmarketing), bem como a ampliação da atuação 
do Negócio a Negócio no Estado, impactaram nos resultados superando a meta em 
165,6%. 
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4. GOVERNANÇA 
 
4.1. Descrição das estruturas de governança 
 

A estrutura de governança do Sebrae/MS é formada pelo Conselho Deliberativo 
Estadual (CDE), pelo Conselho Fiscal e pela Diretoria Executiva (DIREX), apoiados 
pelas unidades de gestão e de conhecimento. 

O Conselho Deliberativo Estadual é composto por titulares e suplentes 
representantes das 11 entidades que o compõe conforme definido no Estatuto do 
Sebrae/MS. Compete ao CDE aprovar alterações do Estatuto e propostas da Diretoria 
Executiva, tais como: Sistema de Gestão de Pessoas, Direcionamento Estratégico, Plano 
Plurianual – PPA, viagens para o exterior, dentre outras atribuições previstas no Estatuto. 
Os membros reúnem-se mensalmente para analisar as propostas apresentadas pela 
Diretoria Executiva do Sebrae/MS para deliberação dos mesmos. 

O Conselho Fiscal é um órgão de assessoramento do CDE para assuntos de gestão 
contábil, patrimonial e financeira. É composto de três titulares e três suplentes, eleitos 
pelo CDE e indicados pelas entidades instituidoras. Compete ao Conselho Fiscal, 
examinar balancetes, examinar e emitir parecer sobre Prestações de Contas anuais do 
Sebrae/MS, dentre outras atividades previstas no Estatuto. Os membros reúnem-se 
ordinariamente a cada trimestre, ou em caráter extraordinário sempre que for convocado 
pelo CDE.  

Destaca-se que o Sebrae/MS possui uma Unidade de Auditoria interna, que além 
de realizar os trabalhos previstos em seu Plano Anual de Auditoria, acompanha e atende 
as auditorias externas independentes (Contábil, Órgãos de Controle, etc). 

Além disso, no organograma do Sebrae/MS foi incluído o processo Ouvidoria, 
vinculado à Dirsup, para tratar todas as manifestações enviadas por qualquer pessoa da 
sociedade através do site www.sebrae.com.br no canal da ouvidoria, ou pelo endereço 
eletrônico: ouvidoria@ms.sebrae.com.br. Adicionalmente, para analisar as 
manifestações recebidas da ouvidoria que guardem relação com infrações ao Código de 
Ética, em 2017 foi instituída a Comissão de Ética. O Comitê de Integridade também atua 
com responsabilidade de propor políticas que garantam a integridade do Sebrae/MS. 

 
  

4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados 
 

A relação dos dirigentes e membros do Conselho Deliberativo Estadual e 
Conselho Fiscal encontra-se nas tabelas a seguir: 

 
Tabela 23 – Relação dos Dirigentes 

Nome Função 
Gestão 2015/2018 

Férias 
Data da Posse Fim 

Claudio George Mendonça Diretor Superintendente 15/01/15 31/12/18 6 a 15/11/2017 

Tito M. S. Bola Estanqueiro Diretor Técnico 15/01/15 31/12/18 
16 a 25/11/2017 
11 a 30/12/2017 

Maristela de Oliveira França  Diretora de Operações 15/01/15 31/12/18 4 a 23/4/2017 
Fonte: Ata e Termo de Posse 

 

 

 



 

 

68 

 

Tabela 24 – Membros do Conselho 

Nome Entidade Função 
Período de Gestão 

2015/2018 
Data da Posse Fim 

Conselho Deliberativo 
Delmar Ribeiro Martins AMEMS Conselheiro Titular 26/10/2016 31/12/2018 
Deolinda Lana Lube AMEMS Conselheiro Suplente  26/10/2016 31/12/2018 
Glaucio Zanettin Fernandes Banco do Brasil Conselheiro Titular 30/11/2016 31/12/2018 
Sérgio Salles de Morais* Banco do Brasil Conselheiro Suplente 08/04/2016 31/05/2017 
Gilson Caio Banco do Brasil Conselheiro Suplente  31/05/2017 31/12/2018 
Evandro Narciso de Lima CAIXA Conselheiro Titular 01/09/2015 31/12/2018 
Márcio Nunes Fonseca CAIXA Conselheiro Suplente 15/01/2015 31/12/2018 
Alfredo Zamlutti Junior FAEMS Conselheiro Titular 15/01/2015 31/12/2018 
Elizabeth Rocha Salomão FAEMS Conselheira Suplente 28/09/2017 31/12/2018 
Atílio Carlos D’Agosto* FAEMS Conselheiro Suplente 15/01/2015 28/09/2017 
Mauricio Koji Saito FAMASUL Conselheiro Titular 29/06/2016 31/12/2018 
Ademar Silva Junior* FAMASUL Conselheiro Suplente 03/05/2016 22/02/2017 
Lucas Duriguetto Galvan FAMASUL Conselheiro Suplente 22/02/2017 31/12/2018 
Edison Ferreira de Araújo FECOMERCIO Presidente do Conselho 15/01/2015 31/12/2018 
Adeilton Feliciano do Prado FECOMERCIO Conselheiro Suplente 15/01/2015 31/12/2018 
Luiz Claudio Sabedotti  Fornari FIEMS Conselheiro Titular 15/01/2015 31/12/2018 
Lourival Vieira Costa FIEMS Conselheiro Suplente 15/01/2015 31/12/2018 
Davi José Bungenstab* FUNDECT Conselheiro Titular 25/01/2017 26/07/2017 
Márcio de Araújo Pereira FUNDECT Conselheiro Titular 26/07/2017 31/12/2018 
Fábio Edir dos Santos Costa FUNDECT Conselheiro Suplente 08/04/2016 31/12/2018 
Kelly Cristina Valares de Sanches Pinho* SEBRAE Conselheira Titular 15/01/2015 01/11/2017 
André Luis da Silva Dantas SEBRAE Conselheiro Titular 01/11/2017 31/12/2018 
Analuiza de Andrade Lopes SEBRAE Conselheira Suplente 01/11/2017 31/12/2018 
André Luis da Silva Dantas* SEBRAE Conselheiro Suplente 10/02/2015 01/11/2017 
Jaime Elias Verruck SEGOV Conselheiro Titular 10/02/2015 31/12/2018 
Fernando Mendes Lamas* SEGOV Conselheiro Suplente 30/06/2015 26/04/2017 
Ricardo José Senna SEGOV Conselheiro Suplente 26/04/2017 31/12/2018 
Marcelo Augusto Santos Turine UFMS Conselheiro Titular 30/11/2016 31/12/2018 
Camila Celeste Brandão Ferreira Itavo UFMS Conselheira Suplente 30/11/2016 31/12/2018 

Conselho Fiscal 
Ubiratan Rebouças Chaves* CAIXA Presidente do Conselho 15/01/2015 27/10/2017 
Paulo Cesar Neves de Matos CAIXA Presidente do Conselho 27/10/2017 31/12/2018 
João Batista Andrade Filho CAIXA Conselheiro Suplente 15/01/2015 31/12/2018 
Marcio de Oliveira Henrique* Banco do Brasil Conselheiro Titular 18/09/2015 30/05/2017 
Elvis Rodrigo Sitti Banco do Brasil Conselheiro Titular 30/05/2017 31/12/2018 
Rafael da Cunha Lippi Campos Banco do Brasil Conselheiro Suplente 15/01/2015 31/12/2018 
José Francisco Ribeiro Veloso FIEMS Conselheiro Titular 30/01/2015 31/12/2018 
Silvia Vaz Dias Gonda FIEMS Conselheiro Suplente 15/01/2015 31/12/2018 

Fonte: Cartas de indicação das instituições e Termos de Posse 
 
(*) Conselheiros que deixaram de compor o Rol dos Conselheiros 

 
Papéis e funcionamento dos colegiados 

Conselho Deliberativo: O Conselho Deliberativo Estadual é constituído por 
instituições que representam os setores produtivos, de pesquisa e inovação, instituições 
financeiras, universidade do Estado e, portanto, são atores na promoção do 
desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Nesse contexto, torna-se fundamental o papel 
desempenhado pelos conselheiros, indicados pelas instituições, durante os mandatos 
vigentes e seu compromisso com as questões relacionadas ao desenvolvimento dos 
pequenos negócios.  No Sebrae/MS têm assento as seguintes entidades: 
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1. Associação das Microempresas do Estado de Mato Grosso do Sul 
2. Banco do Brasil 
3. Caixa Econômica Federal 
4. Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul  
5. Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul 
6. Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso 

do Sul 
7. Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul 
8. Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do 

Estado de Mato Grosso do Sul.  
9. Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  
10. Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica 
11. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

 
O Conselho Deliberativo funciona como assembleia geral, com a responsabilidade 

de fiscalizar a aplicação das políticas e diretrizes e a execução de programa, projetos, 
convênios e demais ações a cargo da diretoria executiva, propondo os ajustamentos 
necessários ao atendimento dos objetivos institucionais; de decidir sobre políticas, 
diretrizes e prioridades na aplicação de recursos e de promover iniciativas de orientação 
e fiscalização das diversas ações da instituição, em conformidade com as normas 
aplicáveis, em especial as de seu Estatuto Social. São os conselheiros que propõem, 
discutem e deliberam em reuniões mensais matérias submetidas à apreciação do 
colegiado, de interesse do sistema e correlatas aos propósitos de promoção do 
desenvolvimento das micro e pequenas empresas brasileiras. O Conselho Deliberativo 
reúne-se mensalmente em reunião ordinária e quando necessário o presidente convocará 
reuniões extraordinárias. O mandato do presidente e dos conselheiros é de quatro anos, 
não remunerados, sendo que o presidente não poderá ser reeleito. 

Conselho Fiscal: É o órgão de assessoramento do Conselho Deliberativo para 
assuntos de gestão contábil, patrimonial e financeira. Seus membros são eleitos pelo 
Conselho Deliberativo, para um mandato sem remuneração, dentre pessoas físicas 
capazes civilmente, diplomadas em curso de nível universitário, residentes no país. 

Não pode participar do Conselho Fiscal empregado do Sebrae, pessoa que tenha 
assento em outro colegiado da entidade, que seja indicada pelo associado instituidor que 
detenha a presidência do Conselho Deliberativo ou que seja conjugue ou parente até 
terceiro grau de seu dirigente. 

O Conselho Fiscal é formado por três conselheiros titulares e três suplentes, 
representantes do Banco do Brasil, Caixa e Fiems. Deve se reunir ordinariamente a cada 
trimestre e, em caráter extraordinário, sempre que convocado pelo CDE. 

  
Diretoria Executiva: É o órgão responsável pela gestão administrativa e técnica. 

É composta por um diretor superintendente e mais dois diretores para a condução das 
diretorias técnica e de operações, todos eleitos pelo Conselho Deliberativo para o mandato 
de quatro anos. 

 
 

4.3. Atuação da Unidade de Auditoria Interna 
 

O Sebrae/MS possui uma Unidade de Auditoria instituída, vinculada à 
Superintendência, conforme poderá ser observado na versão atual do Regimento Interno 
aprovado de acordo com a Resolução CDE n° 09/2017. 
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A equipe da Unidade de Auditoria Interna é composta por gerente, três técnicos e 
uma estagiária. 
 
Trabalhos de Auditoria Interna 

A equipe da UAUD realiza os trabalhos e elabora o Relatório de Auditoria para 
expressar os resultados e comunicar à área auditada quanto as situações identificadas. 
Após a emissão do Relatório, a área auditada deverá elaborar o Plano de Ação, com base 
nas recomendações propostas pela Unidade de Auditoria, contendo a ação, prazo e 
responsável pela implementação da ação corretiva/preventiva. 

Além dos trabalhos de auditoria, a Unidade de Auditoria realiza orientação 
consultiva, cujo objetivo é esclarecer as dúvidas e questionamentos das áreas sobre os 
processos e atividades internas, atuando assim de maneira preventiva. Também tem como 
atividades atender e acompanhar os trabalhos das auditorias externas (órgãos de controle 
e empresas contratadas). 

Destaca-se que os trabalhos de auditoria (interna e externa) são reportados à 
Diretoria, ao Presidente do CDE e aos Conselheiros Fiscais, da seguinte forma: 
mensalmente os relatórios produzidos são enviados na íntegra, para conhecimento e, 
trimestralmente, são apresentados os principais pontos dos trabalhos em reunião do 
Conselho Fiscal e para o presidente do CDE. 

Anualmente a Unidade de Auditoria elabora o Plano Anual de Auditoria Interna 
(PAAINT), onde constam as atividades que serão realizadas no exercício seguinte. Para 
o cumprimento do PAAINT do exercício de 2017, foram previstas oito macro atividades, 
sendo que 05 foram integralmente concluídas, conforme tabela a seguir. 
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Tabela 25 – Plano Anual de Auditoria Interna 
Atividades Situação 

1. Auditoria das Demonstrações Contábeis e Financeiras Concluída integralmente 
1.1. Atendimento e acompanhamento da Auditoria 4° Trimestre/2016 ✓ 
1.2. Atendimento e acompanhamento da Auditoria 1° Trimestre/2017 ✓ 
1.3. Atendimento e acompanhamento da Auditoria 2° Trimestre/2017 ✓ 
1.4. Atendimento e acompanhamento da Auditoria 3° Trimestre/2017 ✓ 
2. Auditoria com Foco em Risco Não concluída 

2.1. Gestão de Suprimentos x 

3. Auditoria Externa Concluída parcialmente 

3.1. Atendimento e acompanhamento da Auditoria de Remuneração 
Variável 

✓ 

3.2. Atendimento e acompanhamento da Auditoria de Tecnologia da 
Informação 

x 

3.3. Atendimento e acompanhamento da Auditoria de Compliance 
(Deloitte) 

✓ 

3.4. Atendimento e acompanhamento da Auditoria da CGU – contas 2016 ✓ 
3.5. Atendimento e acompanhamento da Auditoria do TCU x 
4. Auditoria de Compliance (equipe interna) Concluída integralmente 
4.1. Realizar auditoria em no mínimo cinco convênios ✓ 
4.2.  Realizar auditoria em 100% dos contratos de patrocínio (celebrados 
até outubro/17) 

✓ 

4.3. Realizar análise da folha de pagamento, férias e 13° salário, 
trimestralmente 

✓ 

4.4. Realizar análise do processo patrimonial do Sebrae/MS ✓ 
4.5. Realizar análise do processo de diárias do Sebrae/MS ✓ 
4.6. Realizar análise do contrato de Publicidade e Propaganda do 
Sebrae/MS 

✓ 

5. Gestão de Riscos Concluída integralmente 

5.1. Promover capacitação de Gestão de Riscos ao grupo gerencial. ✓ 

6. Orientações Consultivas Concluída integralmente 

6.1. Realizar no mínimo 10 Orientações Consultivas ✓ 

7. Follow-up Concluída integralmente  

7.1. Realizar follow-up dos trabalhos pendentes de 2016 ✓ 

7.2. Realizar follow-up dos trabalhos de 2017 ✓ 

8. Outras Atividades Concluída parcialmente 

8.1. Implementar e gerir Indicadores, através do BSC ✓ 

8.2. Elaborar informativos da Unidade de Auditoria ✓ 

8.3. Revisão da Instrução Normativa de Auditorias x 

Fonte: Unidade de Auditoria – Sebrae/MS 

 
4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 
 

A Ouvidoria do Sebrae é uma instância institucional, autônoma e independente, 
de caráter mediador, pedagógico e estratégico, que acolhe as manifestações dos cidadãos, 
não solucionadas por outros canais de atendimento. A fim de dar agilidade e segurança 
ao processo de recebimento e tratamento de ocorrências, os ouvidores estaduais dispõem 
do Sistema de Gestão de Ouvidoria. As manifestações típicas de Ouvidoria são: 
sugestões, elogios, críticas, reclamações e denúncias, sendo que a Ouvidoria do 
Sebrae/MS está habilitada para tratar ocorrências internas e externas.  

Durante o ano de 2017 foram registradas 64 ocorrências, sendo: 03 sugestões, 02 
críticas, 16 reclamações, 06 denúncias, 31 solicitações de atendimento encaminhadas para 
as unidades competentes para tratamento e 06 consideradas improcedentes. As denúncias 
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se referem a outros órgãos (MEI), Desafio Universitário Empreendedor, Portal Sebrae 
(área do usuário) e colaboradores. Sendo a que se refere a colaboradores teve apuração 
descontinuada por falta de informações consistentes por parte do denunciante. No que 
coube, o teor das denúncias foi informado à Unidade de Assessoria Jurídica. 

As ocorrências estão resumidas em relatórios mensais armazenados no notebook 
utilizado pela ouvidora e no repositório OneDrive para evitar quaisquer invasões 
indevidas. 

 
 

4.5. Gestão de riscos e controles internos 
 
A Unidade de Auditoria em cumprimento às suas atribuições, trabalha para 

garantir e fortalecer o ambiente de controle do Sebrae/MS. Estimamos que os processos 
inerentes à área, tais como auditoria de conformidade, atendimento às auditorias externas, 
entre outros, contribuem para minimizar os riscos e aperfeiçoar os controles e processos 
da organização. 

Em 2017 a Unidade de Auditoria realizou, no período de fevereiro a março, 
Capacitação com Gerentes em Gestão de Riscos. Durante o treinamento os gerentes 
identificaram os riscos estratégicos organizacionais, no entanto, por se tratar de um 
material elaborado durante capacitação, observamos que o documento necessita ser 
refinado considerando as peculiaridades do Sebrae/MS para posteriormente ser aprovado 
pela Diretoria e disseminado para a instituição. 

Entretanto não estabelecemos Política de Gestão de Riscos, considerando que 
recebemos orientações de que este assunto estará sendo deliberado no primeiro semestre 
de 2018 pelo CDN – Conselho Deliberativo Nacional para que ocorra a implantação a 
nível de Sistema Sebrae. 

 
 

4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados 
 

Segundo o Manual de Políticas e Procedimentos do Sistema de Gestão de Pessoas 
– SGP 8.0, o reconhecimento do empregado está baseado no conceito de remuneração 
estratégica, que compreende o conjunto de diferentes formas de recompensa que se 
complementam, interagem e alinham o desenvolvimento profissional e os resultados 
individuais com os objetivos organizacionais. O mix de remuneração está composto por 
salário base, remuneração variável e benefícios.   

A remuneração de todos os empregados inclusive dos Diretores do Sebrae/MS é 
composta por salário base, remuneração variável e benefícios, independentemente do 
espaço ocupacional em que esteja enquadrado e do processo no qual atue.  

O salário Base, refere-se à quantia paga mensalmente como salário nominal, 
utilizado para efeito de registros legais. O valor do salário base retrata a estratégia de 
reconhecimento definida pela Diretoria Executiva do Sebrae/MS e aprovada pelo 
Conselho Deliberativo Estadual, tendo como referência o valor relativo interno e o 
comparativo com o mercado. 

Segundo a Resolução CDN Nº 155/2007 a remuneração dos dirigentes do Sebrae 
de qualquer UF deve ser compatível com o mercado de trabalho local, aplicáveis a 
dirigentes executivos do escalão superior de entidades, empresas privadas ou públicas de 
atividade semelhante a do Sebrae. 

Junto ao Salário base, os dirigentes do Sebrae/MS fazem jus aos benefícios, que 
segundo o Manual de Políticas e Procedimentos do Sistema de Gestão de Pessoas – SGP 
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8.0, referem-se à concessão de reconhecimento indireto, facultado mensalmente através 
de legislação ou do acordo coletivo, visando garantir o conforto necessário para que os 
empregados possam desempenhar suas responsabilidades. O pacote de benefícios é o 
mesmo para todos os empregados, e pode ser revisto a cada ano por meio de acordo 
coletivo e/ou alteração no Manual de Políticas e Procedimentos do Sistema de Gestão de 
Pessoas – SGP. 

O Salário Variável para o Sebrae/MS está previsto no Manual de Políticas e 
Procedimentos do Sistema de Gestão de Pessoas e tal reconhecimento é feito pelo alcance 
das metas organizacionais, de equipes e individuais, vinculadas a indicadores estratégicos 
e ao planejamento das unidades, fundamentado na lei Nº 10.101 de 19 de dezembro de 
2000.  

A distribuição do Salário Variável para diretores é baseada somente no alcance 
das metas dos indicadores organizacionais e das equipes vinculadas a cada dirigente. Os 
percentuais estão explicitados na tabela abaixo: 

  
Tabela 26 – Distribuição Salário Variável - Diretores 

Indicadores/metas 
Alcance Pleno (100% das 

metas) 
Alcance mínimo (100% das 

metas menos uma) 

Organizacionais 50% de um salário fixo 32,5% de um salário fixo 

Equipes 50% de um salário fixo 32,5% de um salário fixo 

Total 100% de um salário fixo 65% de um salário fixo 
Fonte: Unidade de Gestão de Pessoas – Sebrae/MS – Nota Técnica Nº 02/2015 
 

Diante disso, a remuneração variável deverá ser calculada, obedecendo o limite 
máximo de um salário base. 

Anualmente, no mês de novembro, o salário base pode ser reajustado ou não, 
respeitando o acordo coletivo vigente, o qual estipula condições de trabalho previstas na 
CLT, e no Manual de Políticas e Procedimentos do Sistema de Gestão de Pessoas – SGP. 
No acordo coletivo fica estipulado o percentual de reajuste negociado entre o Sebrae/MS, 
os empregados e o sindicato da categoria dos empregados do Sebrae/MS. O reajuste dos 
benefícios acompanha o reajuste estipulado no acordo coletivo de trabalho. O benefício 
de Alimentação/Refeição tem seu reajuste anual com data base no mês de julho, sendo 
realizado conforme percentual da Convenção Coletiva de Trabalho, podendo ser diferente 
conforme decisão e aprovação da Diretoria Executiva, condicionado à disponibilidade 
orçamentária, dentro da base econômica e financeira do Sebrae/MS. 

 
Tabela 27 – Remuneração a Dirigentes 

Cargo Remuneração mínima Remuneração máxima 
Diretor R$ 30.806,13 R$ 32.038,39 

Nota informativa: o Sistema Sebrae não está vinculado ao limite de teto remuneratório da administração 
pública federal conforme Acórdão n° 2.788/2006 - 1° Câmara - TCU. 

Fonte: Sistema RM-Gestão de Pessoas 
 
No que diz respeito ao Conselho Deliberativo Estadual, e ao Conselho Fiscal do 

Sebrae/MS, de acordo com §2º do Art. 10–Seção II do Estatuto Social do Sebrae/MS é 
princípio sistêmico a não remuneração dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. 
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4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 
 

O Sistema Sebrae possui os contratos listados abaixo para atendimento ao 
Conselho Deliberativo Nacional nos assuntos de auditoria e compliance. 

 
Contrato 601/2017 - Maciel Auditores S/S 

O contrato, oriundo do Pregão Presencial (processo licitatório) 25/2016, possui 
vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos ou fração até o limite 
de 60 meses, considerando o período inicial.  

Objeto do Contrato: trabalhos de auditoria contábil, com emissão de opinião dos 
auditores sobre as demonstrações financeiras em período anual, bem como revisões 
trimestrais, para as 27 unidades estaduais do Sistema Sebrae e o Sebrae Nacional. 

Custo anual: até R$ 3.449 mil.  
Vigência: 13/07/2017 a 13/07/2018  
 

Contrato 76/2015 – Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. 

O contrato, oriundo do Pregão Presencial (processo licitatório) 02/2015, possui 
vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos ou fração até o limite 
de 60 meses, considerando o período inicial. 

Objeto do Contrato: trabalhos visando a prevenção de riscos e a antecipação de 
medidas corretivas, bem como o auxílio na estruturação e padronização de um programa 
de integridade corporativa, para o Sebrae Nacional e as 27 unidades federativas. 

Custo anual: até R$ 6.322 mil. 
Vigência: 04/03/2017 a 03/03/2018 (3° aditivo). 
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5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 

5.1. Canais de acesso ao cidadão 
  
Central de Relacionamento (0800 570 0800): Criado desde 2008 cujo objetivo 

é o acesso a informações institucionais, programações, produtos e serviços do Sebrae/MS, 
além de proporcionar acesso dos clientes aos produtos/serviços, adequando o 
atendimento. Repassar informações sobre produtos e serviços por meio de atendimento 
Receptivo e Ativo (atualização de cadastros, pesquisas e campanhas para participação em 
eventos), por meio de chamada telefônicas gratuitas a todo Estado. A avaliação é 
semestral através dos relatórios de atendimento da Central de Relacionamento (gedoc 
6757/2013 - GEOI2). 

Indicador: % de ligações atendidas no prazo - Nível de Serviço 20 segundos. 
 
Portal Sebrae: Criado em 2009 pelo Sebrae/NA e reformulado em 2014. Seu 

objetivo é facilitar e agilizar o acesso à informação institucionais e, principalmente, 
disponibilizar soluções de atendimento à micro e pequenas empresas através da internet. 
Dentre as soluções estão presentes conteúdos de orientação em diversos formatos (artigos, 
e-books, áudios e vídeos), consultoria online através do Fale com especialistas, cursos 
online através do EAD e uma avaliação de necessidades da empresa através do 
Diagnóstico Empresarial. Disponível no endereço www.ms.sebrae.com.br.  

Indicadores: Nº de acessos/downloads aos conteúdos do Portal, Nº de inscritos em 
curso a distância. 

 
Portal de Atendimento: É um portal criado em 2011 pelo Sebrae /MS para a 

comercialização de eventos/consultorias e disponibilização de cartilhas, infográficos e e-
books para download. O portal também permite o registro de manifestações referentes à 
instituição através do Fale Conosco. Disponível no endereço: 
atendimento2.ms.sebrae.com.br.  

Indicadores: % de Compras efetuadas (total de tentativas/efetuadas), % de 
recebimentos através do e-commerce.   

 
Totem: Terminais de autoatendimento criados em 2015 com o objetivo de ampliar 

a disseminação dos serviços e da marca Sebrae. Atualmente, sua funcionalidade é permitir 
a impressão do Documento de Arrecadação Simplificada - DAS para o 
microempreendedor individual.  

 
Fale Conosco (Portal de Atendimento/e-mail): Criado desde 2015 com o objetivo 

de registrar reclamações, sugestões e ou elogios referentes aos produtos e serviços da 
instituição. Pelo canal, o cliente pode encaminhar sua manifestação, anônima ou 
identificada, para que seja tratada pelo Sebrae. Caso ele se identifique, receberá um 
retorno quanto ao tratamento empregado.  

Indicadores: Taxa de tratamento das manifestações de clientes no prazo; % de 
reclamação nas manifestações tratadas. 

 
Mídias Sociais: através de perfis próprios no Facebook e Instagram, o Sebrae/MS 

tem um canal direcionado a divulgação de ações e ao relacionamento/atendimento.  
Divulgação: publicação de conteúdo (texto, imagens e vídeos) referente ao 

Sebrae/MS (programação de cursos, eventos, ações, serviços e institucional), assuntos 
relacionados às Micro e Pequenas Empresas.  



 

 

76 

 

Relacionamento/Atendimento: ampliar a interatividade do Sebrae no meio digital; 
coletar percepções sobre a aceitação e recomendação de produtos e serviços; responder a 
dúvidas, sugestões, reclamações e elogios.  

Indicadores: Número de interações na página do Sebrae MS -  Facebook; Número 
de Fãs no perfil do Sebrae/MS – Instagram. 

 
Tratamento das manifestações 
O tratamento às manifestações de clientes (sugestões, elogios, reclamações e 

críticas em todos os canais do Sebrae/MS), presencial e a distância, é feito diariamente 
pela equipe de relacionamento com o cliente. Além dos canais, são tratadas manifestações 
de clientes registradas em formulários de pesquisas de satisfação de eventos, consultorias 
e atendimento empresarial. O processo se baseia em conhecer a manifestação, 
tratar/solucionar e comunicar o resultado ao cliente e às partes interessadas, gerando 
melhorias, quando necessário, com foco na satisfação do cliente.  

Em 2017, foram tratadas 687 manifestações de clientes nos canais do Sebrae, 
dentre elas, 62% eram de dúvidas, solicitações e interesses por informações; 32% 
elogios/agradecimentos; 4% reclamações e críticas e 2% de sugestões. Todas foram 
tratadas, sendo 95% dentro dos prazos estipulados na IN 014. 

Se considerarmos apenas as interações nas redes sociais no horário de atendimento 
do Sebrae, 100% das respostas a clientes foram dadas em até 24 horas, sendo que o tempo 
médio da primeira resposta foi de 102 minutos e todos os tickets abertos foram resolvidos. 

Soma-se ainda às manifestações de clientes, aquelas realizadas por meio dos 
campos abertos nas pesquisas de atendimento presencial e de eventos de capacitação. 
Neste caso, foram 821 registros de relatos de clientes, sendo que em 90% dos casos o 
cliente fez elogios ao atendimento recebido ou ao treinamento em que participou; 4,8% 
criticaram ou reclamaram e 3% fizeram sugestões ou solicitações ao Sebrae. 

São indicadores relacionados ao processo: Taxa de tratamento das manifestações 
de clientes no prazo; % de reclamação nas manifestações tratadas; Índice de insatisfação 
do Cliente. 

 

Ouvidoria:  
Desde 2012, o Sebrae/MS já atua com ações de Ouvidoria. Entretanto, de acordo 

com a Resolução CDE 08/2017, de 26/07/2017, foi aprovada a alteração no Regimento 
Interno do Sebrae/MS, que incluiu a Ouvidoria no organograma da organização, estando 
sob subordinação da Diretoria Superintendente. Essa definição consolidou a posição do 
Sebrae/MS quanto à importância do processo de Ouvidoria que vem garantir o 
atendimento ao cidadão, resolver questões não solucionadas em primeira instância, 
analisar as ocorrências e exercer papel independente e estratégico na organização. Em 
suma, a Ouvidoria é um canal de atendimento às manifestações das partes interessadas 
do Sebrae, principalmente no caso de denúncias e melhoria de processos. A portaria 
Dirsup 04/2017 designou a ouvidora do Sebrae/MS em 31/07/2017. 

A atuação da Ouvidoria deve ser isenta, imparcial, sigilosa, transparente e ética 
no tratamento das ocorrências como: elogio, sugestão, crítica, reclamação e denúncia. 
Durante o ano de 2017 foram registradas 64 ocorrências, sendo: 03 sugestões, 02 críticas, 
16 reclamações, 06 denúncias, 31 solicitações de atendimento encaminhadas para as 
unidades competentes para tratamento e 06 consideradas improcedentes.  

Os relatórios que resumem os tratamentos cumprem o papel de informar e registrar 
o que ocorreu durante o mês.  Para segurança, eles são armazenados no notebook utilizado 
pela ouvidora e no repositório OneDrive para evitar quaisquer invasões indevidas.  
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Vale enfatizar que todas as respostas encaminhadas aos manifestantes são 
elaboradas pela Ouvidoria com os subsídios das áreas impactadas. No caso de solicitação 
de atendimento, o encerramento da ocorrência se dá com a confirmação do teor do 
atendimento realizado e um texto final encaminhado, ao cliente, pela Ouvidoria. 

A Ouvidoria do Sebrae/MS integra a Rede de Ouvidorias de Mato Grosso do Sul 
desde 2015, assim como o Comitê da Rede, que é responsável pela coordenação das ações 
da Rede. Em 2017, foi realizado o curso “Fortalecimento das Ouvidorias de MS”, 
promovido pela Rede de Ouvidorias de Mato Grosso do Sul em parceria com o Ministério 
Público de Mato Grosso do Sul, Controladoria Geral da União, Santa Casa e Sebrae/MS, 
que cedeu suas instalações para receber os ouvidores de instituições públicas. A 
Ouvidoria do Sebrae/MS também compõe o Comitê de Integridade da instituição, cuja 
responsabilidade é propor políticas que garantam a integridade do Sebrae/MS. 

Em 19 outubro de 2017, a Ouvidoria do Sebrae/MS realizou um evento para o 
público interno na sede, em Campo Grande, com o objetivo abordar temas relacionados 
à Ouvidoria e, ainda, efetivar a primeira ação para disseminar o Código de Ética do 
Sistema Sebrae, em parceria com o Comitê de Integridade e Unidade de Gestão de 
Pessoas. O Código foi aprovado pela Resolução CDN nº 289/2017 de 31/08/2017, que 
determinou a observância obrigatória para todo o Sistema Sebrae. Para falar desses temas, 
o Sebrae/MS contou com a presença da gerente da Unidade de Ouvidoria do Sebrae 
Nacional, Etel Tomaz. 

Em 18 de novembro, a Ouvidoria do Sebrae/MS, em parceria com o Comitê de 
Integridade, realizou a apresentação do Código de Ética do Sistema Sebrae durante o 
Encontro de Fornecedores.  

A Ouvidoria do Sebrae/MS também ficou responsável por efetuar a disseminação 
do Código de Ética do Sistema Sebrae para os conselheiros estaduais. Esta ação contou 
com a participação da gerente da Unidade de Ouvidoria do Sebrae Nacional, Etel Tomaz, 
em reunião do Conselho Deliberativo Estadual em 29 de novembro.  

Através da Resolução Direx 1404/17, foi definida a função de ouvidor substituto, 
sendo designado pela Portaria Dirsup 07/2017. Já a Resolução Direx 2206/17 determinou 
a criação da Comissão de Ética do Sebrae/MS, cujos membros foram designados pela 
Portaria Dirsup 06/2017. 

Indicador: Índice de resposta à demanda de ouvidoria no prazo. 
 
 

5.2. Carta de Serviços ao Cidadão 
 
O Sebrae, por sua natureza de entidade associativa de direito privado, sem fins 

lucrativos e desvinculado da entidade da administração pública, não se enquadra como 
órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, portanto não está sujeito ao regramento.   

 
 

5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários  
 
O Sebrae, por sua natureza de entidade associativa de direito privado, sem fins 

lucrativos e desvinculado da entidade da administração pública, não se enquadra como 
órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, portanto não está sujeito ao regramento.  
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Pesquisa junto à sociedade 
A Pesquisa de Imagem da Sociedade, é realizada desde 2013, pelo Sebrae/NA, 

com estratificação estadual, tem como objetivo avaliar a imagem da sociedade em geral 
perante o Sebrae.  

Para tanto, foram entrevistadas no país 10.120 entrevistas por telefone, sendo 260 
pesquisados no MS, o que representa uma margem de erro de 6,0% e um grau de 
confiança de 95,0%. O período de coleta dos dados foi de 06 de setembro de 2017 a 20 
de outubro de 2017. O público-alvo foi a população adulta e a amostragem/ recrutamento 
foi constituída de cadastros de CPF da população adulta.  

Os dados desta pesquisa são subsídios para a elaboração do Plano de Marketing 
Institucional do Sebrae/MS. A partir de 2017, no âmbito do Programa Sebrae de 
Excelência da Gestão, os resultados de imagem perante a sociedade passaram a ser 
considerados como importante indicador para o processo de Desenvolvimento da 
Sociedade (MEG – Modelo de Excelência da Gestão, Critério 4.2). 

No comparativo 2016-2017 é possível verificar cenário favorável e de melhora 
constante da percepção geral da sociedade em relação à organização em Mato Grosso do 
Sul, sendo os resultados:  

• O índice de satisfação do cliente subiu de 9,1, em 2016 para 9,3, em 2017; 
• Aplicabilidade de produtos e serviços do Sebrae/MS subiu de 8,1 para 8,4%, em 

2017; 
• Índice de efetividade do atendimento permaneceu em 8,3 pontos, em 2017; 
• O índice de imagem da sociedade no MS, foi de 8,5 pontos em 2017, ficando na 

média nacional de 8,5, apresentando o mesmo resultado em 2016; 
• No MS, é de 77% (2016: 68,2%) a transparência do Sebrae percebida pela 

sociedade e 79% (2016: 71,6%) afirma que os produtos são bem divulgados; 87% 
(2016: 89,4%), julga a instituição como sendo ética; 

• 93% (2016: 89,4%) dos entrevistados concordam que o Sebrae no MS transmite 
credibilidade, a média no País é 90,6% (2016: 87%); 

• Os meios de informação mais citados para conhecimento dos produtos e serviços 
do Sebrae são televisão, 91% (2016: 87,9%) e notícias na imprensa, 73% (2016: 
71,9%). 

 

5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da 
unidade. 
 

O Sebrae/MS disponibiliza em seu site, mais precisamente no menu 
“Transparência” (http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ms/transparencia?codUf=13 
), as informações de interesse da Sociedade, tais como os Relatórios de Gestão, Relatórios 
de Auditoria de Órgãos de Controle, Estrutura Remuneratória, Composição da Diretoria 
e Conselhos e relação dos empregados. 

Informações sobre orçamento (receitas e despesas), são centralizadas no site do 
Sebrae/NA (http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Orcamento). 
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 

6.1. Desempenho financeiro no exercício 
 

Disponibilidades 
 
Tabela 28 – Disponibilidades 

Disponibilidades (R$ mil) 2017 2016 Variação (%) 
Caixa 12 14 -14% 
Bancos 313 238 32% 
Aplicações Financeiras 18.005 19.199 -6% 

Total 18.330 19.451 -6% 
Fonte: Balanço Patrimonial 2017 – Sebrae/MS 

 
Ativo Circulante 
 
Tabela 29 – Ativo Circulante 

Ativos Circulante (R$ mil) 2017 2016 Variação (%) 
Caixa e equivalentes de caixa 18.330 19.451 -6% 
Numerários vinculados a convênios e programas 1.595 2.180 -27% 
Contas a receber 423 311 36% 
Adiantamentos concedidos/outros créditos 236 291 -19% 
Transações com convênios a executar 450 349 29% 
Créditos com o Sistema SEBRAE 9.746 2.711 259% 

Total 30.780 25.293 22% 
Fonte: Balanço Patrimonial 2017 – Sebrae/MS 

 
A variação percentual positiva de 22% dos Ativos Circulante, em relação a 2016, 

refere-se principalmente ao saldo da conta “Créditos com o Sistema Sebrae” em virtude 
da mudança de critério no recebimento da CSO, que passou em 2017 a ser recebida no 
mês seguinte ao de sua competência, o que não ocorria em 2016. 

 
Ativo Não Circulante 
 
Tabela 30 – Ativo Não Circulante 

Ativos Não Circulante (R$ mil) 2017 2016 Variação (%) 
Aplicações Financeiras  1.711 1.085 58% 
Imobilizado 25.373 25.920 -2% 

 Total 27.084 27.005 0% 
Fonte: Balanço Patrimonial 2017 – Sebrae/MS 
 
Passivo Circulante 
 
Tabela 31 – Passivo Circulante 

Passivo Circulante (R$ mil) 2017 2016 Variação (%) 
Benefícios a empregados e outras obrigações fiscais 726 828 -12% 
Obrigações com convênios e contratos 520 231 125% 
Contas a pagar a fornecedores e outros 1.169 904 29% 
Obrigações sobre a folha de pagamento 3.426 2.785 23% 
Obrigações com o Sistema SEBRAE 1.681 2.298 -27% 

Total 7.522 7.046 7% 
Fonte: Balanço Patrimonial 2017 – Sebrae/MS 
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Passivo Não Circulante 
 
Tabela 32 – Passivo Não Circulante 

Passivo Não Circulante (R$ mil) 2017 2016 Variação (%) 
Provisões de IRRF sobre aplicações financeiras  1.725 1.253 38% 
Obrigações com o Sistema SEBRAE 2.989 3.386 -12% 

Patrimônio Social 4.714 4.639 2% 
Fonte: Balanço Patrimonial 2017 – Sebrae/MS 
 
 
6.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens 
do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 
 

Imobilizado 
 

Reconhecimento e mensuração 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou 
construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável 
(impairment) acumuladas. 

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo e o 
passivo correspondente, quando aplicável, é reconhecido como provisões no passivo. 

Terrenos e edifícios em uso foram mensurados ao valor justo quando da adoção 
inicial do Pronunciamento Técnico CPC 27 (custo atribuído).  

 
Custos subsequentes 

Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que 
benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de 
manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado quando incorridos. 

 
Depreciação 

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do 
exercício com base na vida útil econômica estimada dos bens. Terrenos não são 
depreciados.  

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados 
e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em 
que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização. 

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a 
cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como 
mudança de estimativas contábeis. As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e 
comparativo são as seguintes: Edifícios, 1,67% ao ano; Máquinas e equipamentos, 10% 
ao ano; Utensílios e acessórios, 10% ano; Equipamentos de informática, 20% ao ano; 
Veículos, 20% ao ano e Instalações, 10% ao ano. 

 
 

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (Impairment) 

Os ativos não financeiros, incluindo o ativo imobilizado e o intangível, são 
revistos para se identificar perdas não recuperáveis sempre que eventos ou alterações nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando 
aplicável, a perda é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa 
seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de 
um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no nível mais baixo para o qual 
existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.  
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6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 
 

O Sebrae procura manter compatibilidade conceitual das receitas e despesas 
orçamentárias com as contábeis (patrimoniais) ao utilizar o mesmo regime de 
competência contábil para as despesas e receitas correntes orçamentárias. Nesse sentido, 
o Sistema de Orçamento é utilizado como Sistema de Custos ao adotar o regime de 
competência para apurar o custo direto de projetos. 

 
 

6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 
 
As Demonstrações Contábeis estão constantes em arquivo anexo. 
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7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 

7.1. Gestão de Pessoas 
 
7.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade 
 
Tabela 33 - Composição da Força de Trabalho 

Tipo de 
Contrato 

Espaço 
Ocupacional 

Autoriza
da 

Efetiva 
Área 
Meio 

Área 
Fim 

Ingresso Egressos 

Empregados de 
Carreira 

Analista Técnico 156 98 38 60 - 6 
Assistente 58 42 23 19 - 4 

Empregados 
Indicados 

Assessor 8 8 3 5 3 1 
Gerente Indicado 8 4 1 3 - - 

Grupo Diretivo Diretores 3 3 * * - - 
Total - 233 155 65 87 3 11 

Fonte: UGP – Unidade de Gestão de Pessoas – SEBRAE/MS 
 
Obs.: * Os diretores não são exclusivos de nenhuma área, mantendo interface com todas. 
 

Conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no 
âmbito da unidade, especialmente no contexto da execução da sua atividade-fim. 

 
Tendo em vista a revisão do quadro de pessoal e a readequação de empregados 

entre unidades, nos anos de 2015 e 2016, no ano de 2017 o Sebrae/MS deu continuidade 
ao trabalho de Ressignificação da Cultura Organizacional, onde através de ações de 
desenvolvimento, Workshops e Seminários e campanhas internas de endomarketing, 
buscou apoiar a readequação dos empregados entre as unidades. Diante dessas ações 
realizadas, estrategicamente foi criada a nova Unidade, sendo ela a Unidade de Living 
Lab – ULLAB. 

 
Qualificação da força de trabalho quanto ao grau de escolaridade, especialização, 
tempo para aposentadoria, idade, e outros aspectos relevantes no contexto da 
unidade. 

 
Tabela 34 – Grau de Escolaridade 

Grau de escolaridade Quantidade Porcentagem 
Primeiro Grau Incompleto 2 1,29% 
Primeiro Grau Completo 1 0,65% 
Segundo Grau ou Técnico 18 11,61% 
Ensino Superior 48 30,97% 
Pós-Graduação / Especialização 74 47,74% 
Mestrado 12 7,74% 
Doutorado 0 0,00% 
Total 155 100,00% 

Fonte: Unidade de Gestão de Pessoas – Sebrae/MS 
 
Tabela 35 - Divisão por Faixa Etária 

Perfil Quantidade Porcentagem 
Até 21 anos 0 0% 
De 22 a 30 anos 39 25,16% 
De 31 a 40 anos 58 37,42% 
De 41 a 50 anos 38 24,52% 
Acima de 50 anos 20 12,90% 
Total 155 100% 

Fonte: Unidade de Gestão de Pessoas – Sebrae/MS 
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Política de Capacitação e Treinamento do Pessoal 
 
Segundo o Manual de Políticas e procedimentos do Sistema de Gestão de Pessoas 

8.0, a política de capacitação deve orientar o desenvolvimento profissional dos 
colaboradores com foco em competências, de forma a aprimorar a qualificação dos 
empregados do Sebrae/MS. As ações de capacitação são ofertadas pela Unidade de 
Gestão de Pessoas por meio da Universidade Corporativa, cuja missão é “Promover 
ambiente de aprendizagem para o 
desenvolvimento de competências dos colaboradores internos e fornecedores 
credenciados, contribuindo para o alcance de resultados do Sebrae/MS junto aos 
Pequenos Negócios”, sustentada pelos seguintes Valores: Inovação; Co-responsabilidade 
com o aprendizado; Compartilhamento; Flexibilidade; Transparência; Cidadania e 
Universalização. 

As políticas internas para consecução das ações de desenvolvimento estão 
normatizadas na Instrução Normativa 061 – Capacitar Pessoas, que estabelece diretrizes 
de aprimoramento dos colaboradores do Sebrae/MS em consonância com os objetivos 
estratégicos, visando à criação de um ambiente favorável ao alcance dos resultados do 
negócio. 

 Nessa normativa explicita-se que as ações de capacitação representam meios de 
obtenção de proficiência nas competências, impulsionando a melhoria do desempenho 
profissional. É foco de atenção da Unidade de Gestão de Pessoas, a adoção de múltiplas 
formas de aprendizagem, não se limitando ao modelo tradicional de sala de aula. Isso 
significa que devem ser considerados os ambientes virtuais, valorizando o locus de 
trabalho como espaço de aprendizagem coletiva, a partir da reflexão da prática.  

A Unidade de Gestão de Pessoas contribui para a formação continuada dos 
colaboradores, de forma que desenvolvam as competências essenciais nos aspectos 
cognitivos, procedimentais e atitudinais, incentivando a busca pelo auto aprendizado dos 
agentes envolvidos nos processos educacionais. 
 
Indicadores gerenciais de Gestão de Pessoas 

� O turnover médio do Sebrae/MS foi de 4,69%, considerando 3 admitidos e 11 
demitidos; 

� O absenteísmo foi observado por três perspectivas: Taxa de Gravidade Média: 
48,85 dias perdidos/mês; Taxa de Frequência Média: 52,33 atestados/mês; Custo 
Mensal Médio: R$17.098,67/mês, em 2017; 

� Número Médio de Horas de Capacitação por Colaborador foi de 
55,88h/colaborador. 

 
Análise Crítica 
 
A quantidade de servidores disponíveis frente as necessidades da unidade 

Respondido em quadros anteriores, bem como no item de estudos de alocação de 
pessoas. 

 
Resultados de eventuais avaliações sobre a distribuição da força de trabalho entre a 
área meio e área fim e do número de servidores em cargos comissionados frente a 
não comissionados. 

Respondido em quadros anteriores, bem como no item de estudos de alocação de 
pessoas. 
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Possíveis impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível, 
notadamente quando essa força é formada prioritariamente por servidores mais 
próximos do evento aposentadoria. 

Como pode ser visto no quadro de distribuição da força de trabalho por faixa 
etária, o Sebrae/MS tem aproximadamente 62,58% de sua força de trabalho com até de 
40 anos, não apresentando possíveis impactos na aposentadoria na força de trabalho da 
instituição. 

 
Eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho disponível na UPC, 
quantificando o número de servidores afastados e possíveis impactos nas atividades 
desenvolvidas pela UPC. 

Os afastamentos ocorridos em 2017 foram de sete empregados por doença 
(superior a 15 dias), e cinco por licença maternidade, totalizando 12 empregados com 
afastamento durante todo o ano.  Esse número se mostra pequeno perto do total de 
empregados e tais afastamentos não tiveram impacto expressivo nas atividades. 

 
7.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal 
 

Tabela 36 – Demonstrativo das despesas com pessoal 

Despesas 
Valor (valores R$ 1,00) 

2017 2016 
Salário e Gratificações 12.885.633 11.855.513 
Benefícios 4.043.039 3.998.114 
Encargos trabalhistas 4.641.471 4.596.576 
Total 21.570.143 20.450.203 

Fonte: Balancete Dez/2017 e Dez/2016 
 
7.1.3. Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal 
 

O Sebrae/MS realiza o PCMSO e PPRA, que são programas que visam identificar 
e propor mudanças para se prevenir riscos aos colaboradores.  

O PCMSO é um programa, estabelecido pela Portaria n° 24/94 do MTE/SSST, a 
ser elaborado e implementado nas empresas para controle da saúde dos trabalhadores de 
acordo com os riscos ocupacionais aos quais estejam expostos. O Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO é aplicado pelo Sebrae/MS anualmente com a 
realização dos exames periódicos previstos em lei.  Porém, o programa não constitui 
apenas o cumprimento das leis trabalhistas, pois contempla ainda exames 
complementares como: colesterol, glicose e triglicérides para todos os empregados, bem 
como, eletrocardiograma, para empregados a partir dos 40 anos; e exames de próstata 
para homens a partir dos 45 anos; e exame de protoparasitologia para empregado que 
trabalha diretamente na manipulação de alimentos.  

Após os exames periódicos é realizada a devolutiva pelo médico do trabalho, para 
todos os empregados. A partir dos resultados é emitido atestado de saúde ocupacional 
para os empregados com capacidade de exercer suas funções. Após a realização dos 
exames, são realizadas ações para estimular os colaboradores a adoção de hábitos 
saudáveis, tais como a realização da Semana da Saúde que conta com palestras e 
orientações sobre práticas que contribuem para melhoria da qualidade de vida dos 
colaboradores do Sebrae/MS. 

O PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), visa a preservação da 
saúde e da integridade física dos trabalhadores através, da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e controle das ocorrências de riscos ambientais existentes, ou que venham a 
existir no ambiente de trabalho, levando em consideração até mesmo a proteção do meio 
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ambiente e dos recursos naturais.  A identificação e o tratamento dos perigos e riscos 
relacionados à saúde, à segurança e a ergonomia são feitos anualmente dentro do 
Programa que abrange a identificação, avaliação e o tratamento de diversos fatores a que 
possa estar exposta a força de trabalho.  

A execução do programa é realizada por equipe técnica de empresa licitada e 
ocorre em todas as Unidades, de acordo com programação previamente estabelecida. Esta 
equipe realiza a medição da incidência de agentes físicos, químicos e/ou biológicos nos 
postos de trabalho de cada colaborador. Como resultado do Programa, o Sebrae/MS tem 
realizado ações que visam mitigar possíveis riscos, realizando mudanças de layouts, 
substituição de móveis, e participação de empregados em treinamentos de CIPA. 

O Sebrae/MS busca assegurar que os conhecimentos críticos ao seu negócio não 
se percam e sejam armazenados e geridos de forma estratégica. Para isso, alinhado ao 
Sebrae/NA aderiu a política e diretrizes de Gestão do Conhecimento, a qual tem como 
principal objetivo fazer a gestão intencional e sistemática de processos de conhecimentos, 
para contribuir com o propósito da organização e gerar valor para as partes interessadas, 
visando a qualidade no atendimento, a excelência na gestão e a sustentabilidade. O 
modelo de gestão do conhecimento adotado pelo Sebrae/MS tem como foco os 
conhecimentos críticos, a fim de gerar um ambiente facilitador desses conhecimentos, os 
quais dão sustentação ao negócio e estruturam os principais processos da instituição. 

As práticas de gestão do conhecimento foram e estão sendo estruturadas visando 
assegurar a manutenção e a gestão de conhecimentos críticos e estratégicos para 
instituição. E para isso a Gestão do Conhecimento no Sebrae/MS estabeleceu sete 
prioridades estratégicas, sendo elas: 1- Gerenciar Conhecimentos Críticos; 2- Internalizar 
conhecimentos que foram terceirizados; 3- Inibir a formação  de “ilhas” de conhecimento; 
4- Fomentar o acesso e o uso aos conhecimentos alocados em Projetos; 5- Integrar 
informações disponíveis em sistemas e tecnologias; 6- Levantar Informações que possam 
aproximar a oferta  da demanda; 7- Alinhar os conhecimentos  críticos  necessários à 
implantação da Rede de Inteligência Sebrae.  Como exemplo de algumas ações que estão 
sendo realizadas de gestão do conhecimento, temos o fórum de aprendizado e a revisão 
dos processos, buscando maior eficiência e eficácia nos mesmos.  

Paralelo a isso o Sebrae/MS também busca garantir que os investimentos em 
capacitação e desenvolvimento de seus colaboradores não se perca, mas se materialize e 
se perpetue, contribuindo para a obtenção dos resultados organizacionais. Para isso criou-
se a prática da elaboração de termos de compromisso, a fim de comprometer a 
permanência do conhecimento no Sebrae/MS. 

Todas essas ações em conjunto, buscam assegurar o cumprimento da missão e o 
alcance dos objetivos estratégicos para que haja excelência no atendimento, com foco no 
resultado para o cliente, buscando desenvolver e reter capital humano comprometido, 
motivado e com competências voltadas à inovação e à obtenção de resultados.   

 
 

7.2. Gestão do Patrimônio e Infraestrutura 
 
7.2.1. Gestão do Patrimônio imobiliário da União 
 
Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade 
jurisdicionada. 

 
O fluxo de controle é regulamentado pela Instrução Normativa n.º 002/03 – 

Controle Patrimonial a qual tem por objetivo: “determinar os procedimentos de gestão do 
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ativo imobilizado do Sebrae/MS, compreendendo as etapas de acompanhamento da 
compra, recebimento, registro, movimentação física, baixa e realização do controle 
patrimonial”. 

 
Distribuição geográfica dos imóveis da União 
 
Tabela 37 – Imóveis de propriedade do Sebrae/MS 

Prédios Próprios 
SEDE Av. Mato Grosso nº 1661, Centro, Campo Grande/MS 
CEATI Rua Brasil nº 205, Centro, Campo Grande/MS 
Regional Centro Sul Rua Presidente Kennedy, nº 855, Praça do Cinquentenário, Dourados/MS 
Regional Norte Av. Salgado Filho, nº 105, Jardim Aeroporto, Coxim/MS 
Regional Oeste Rua Coronel Pilad Rebuá, nº 2480, Jardim Andrea, Bonito/MS 
Regional Costa Leste Rua Zuleide Perez Tabox nº 826, Centro - Três Lagoas/MS 
Posto Avançado Pantanal Rua Barão do Rio Branco, nº 1180, Bairro Universitário, Corumbá/MS 

Fonte: Unidade de Administração – Sebrae/MS 
 
Tabela 38 – Imóveis cedidos por parceiros 

Prédios cedidos por parceiros 
Regional Sudeste Av. Weimar Gonçalves Torres, 862, Centro, Naviraí/MS 

Fonte: Unidade de Administração – Sebrae/MS 

 
Qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de 
Registro dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet. 

 
Mensalmente é realizada a conciliação contábil dos registros dos bens 

patrimoniais do Sebrae/MS, considerando as depreciações, aquisições e baixas, de forma 
sistematizada via sistema ERP – Gestão Patrimonial e ERP Gestão Contábil através da 
emissão de relatórios. Nestes módulos do sistema também estão registrados o valor de 
mercado dos imóveis de propriedade do Sebrae/MS. 

 
Informação sobre a ocorrência e os atos de formalização de cessão, para terceiros, 
de imóveis da União na responsabilidade da unidade, ou de parte deles, para 
empreendimento com fins lucrativos ou não, informando o locador, a forma de 
contratação, os valores e benefícios recebidos pela unidade jurisdicionada em razão 
da locação, bem como a forma de contabilização e de utilização dos recursos 
oriundos da locação. 
 

O Sebrae/MS não dispõe de imóvel cedido para terceiros  
 

Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos 
imóveis. 

A manutenção predial é realizada pela empresa C3 Engenharia, seguindo um 
cronograma de serviços programados no Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva, a 
ser executado pela equipe fixa, composta por um Oficial e um Ajudante de Serviços 
Gerais. Estes profissionais realizam manutenção hidráulica, montagem e reparos de 
instalações elétricas, serviços em motores, em alvenaria, pintura, carpintaria, esquadrias, 
coberturas, serralheria, demolições e recuperação de paredes, além de serviços de 
instalação e alteração de Layout. Nas sedes das Regionais a manutenção é realizada em 
forma de serviço eventual sob demanda. 
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O Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva compreende os itens que devem 
ser verificados mensal, bimestral, semestral e anualmente. Para a abertura de chamado 
para manutenção predial, é utilizado o sistema Service Desk. 

O custo de manutenção predial, em 2017, foi de aproximadamente R$ 246.000,00 
(Duzentos e quarenta e seis mil reais) relativo ao Contrato 72/2013 firmado com a 
empresa C3 Engenharia - Processo Gedoc 7517/2013. 

O custo de manutenção de ar condicionado, em 2017, foi de aproximadamente R$ 
82.000,00 (Oitenta e dois mil reais) relativo ao contrato E-Clima - Processo Gedoc 
1703/2013 - Contrato n° 25/2013. 

O custo de manutenção de elevadores, em 2017, foi aproximadamente R$ 
6.000,00 (Seis mil reais) – Contrato Atlas Schindler – Processo Gedoc 1777/2016 – 
Contrato nº 27/2016. 

Para atender as demandas estruturais, de acessibilidade, segurança no trabalho e 
com vistas ao atendimento, foi finalizada a reforma e adequação da Sede em Corumbá 
(Processo Gedoc 7604/2016) e Três Lagoas (Processo Gedoc 5515/2016). Estes prédios, 
antigos, estavam com a acessibilidade e segurança do trabalho defasadas comprometendo 
entre outras coisas, a qualidade de vida dos colaboradores e o atendimento aos clientes. 

O prédio do CEATI, onde está o Living Lab, espaço “laboratório vivo” que 
funciona como local de atendimento de empreendedores de startups, recebeu a 2ª fase de 
reestruturação do ambiente. Foram realizados ajustes e modernização de seu piso superior 
onde estão as salas de reuniões e capacitações. Reparos na estrutura física, adequação de 
layout, troca de mobiliário e compra de equipamento 

O patrimônio do Sebrae/MS é controlado mediante sistema informatizado ERP 
RM Gestão do Patrimônio onde todos os bens são registrados através do lançamento do 
bem pelo documento de aquisição – Nota Fiscal.  

 
Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitiga-los 

Com intuito de salvaguardar os imóveis do Sebrae/MS é contratado seguro para 
cobertura ampla conforme Apólice n.º 01182020287-1 (Porto Seguro). Utiliza-se também 
um sistema de monitoramento eletrônico (alarme - Reforce) – contrato 23/2012, e um 
sistema de segurança eletrônica através de circuito fechado de televisão – CFTV – 
contrato 51/2017. Na sede, na Avenida Mato Grosso, nº 1661, local com maior fluxo de 
pessoas, utiliza-se ainda de segurança armada e desarmada através do contrato n.º 
76/2013 (Brink’s). 

 
 

7.2.2 Informações sobre imóveis locados de terceiros 

Tabela 39 – Prédios Locados 

Prédio locado 
Regional Costa Leste  Av. Filinto Muller n.° 837 – Centro – Três Lagoas/MS 

Fonte: Unidade de Administração – Sebrae/MS 

Em maio de 2017, foi encerrado o contrato de locação do imóvel da Regional 
Costa Leste (Processo Gedoc 5568/2014), que foi utilizado enquanto o prédio próprio do 
Sebrae/MS estava em reformas. Vale ressaltar que o imóvel alugado foi necessário para 
que pudesse manter a segurança e conforto dos colaboradores e clientes, mantendo as 
atividades laborais e de atendimento da Regional. 
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7.3. Gestão da Tecnologia da Informação 
 
7.3.1. Principais Sistemas de Informação 

 
As informações referentes aos principais sistemas de informação poderão ser 

encontradas na tabela a seguir. 
 
Tabela 40 – Principais Sistemas de Informação 

SAS 

Objetivos Cadastro de clientes e registro de atendimentos 
Principais Funcionalidades Cadastro, registro, relatórios e acompanhamento de pendências. 
Responsável Técnico Marcus Fernandes – UTIC 

Responsável Negócio Lissandra Baron – UOE 
Criticidade Alta 

TOTVS 
RM 

Objetivos ERP – Enterprise Resource Planning 

Principais Funcionalidades Gestão financ.orçam.e contábil; Pessoas; Compras/Contratos; Patr; viagem 
Responsável Técnico Vivian Bonfim – UTIC 
Responsável Negócio Lucimara Escobar – UFICO; Jorge Tadeu – UAD e Janister Mello - UGP 

Criticidade Alta 

GEDOC 

Objetivos Gestão de documentos e processos 

Principais Funcionalidades Gestão de documentos e de processos 

Responsável Técnico Marcus Fernandes – UTIC 
Responsável Negócio Gabriela Vilagra – UAD 

Criticidade Alta 

SGE 

Objetivos Planejamento da Gestão Estratégica 

Principais Funcionalidades Estruturação, planejamento, orçamento e gestão dos projetos/atividades 
Responsável Técnico Marcus Fernandes – UTIC 
Responsável Negócio Marcílio Moreira – UAGE 
Criticidade Alta 

SME 

Objetivos Monitorar as estratégias 

Principais Funcionalidades Monitoramento das metas e indicadores 

Responsável Técnico Marcus Fernandes – UTIC 
Responsável Negócio Celia de Oliveira – UAGE 
Criticidade Alta 

B.I 

Objetivos Apoio às decisões estratégicas e tomada de decisão 

Principais Funcionalidades Monitoramento das metas e indicadores 
Responsável Técnico Marcus Fernandes – UTIC 

Responsável Negócio Celia de Oliveira – UAGE 
Criticidade Alta 

Consultori
as 

Objetivos Gestão de fornecedores credenciados 

Principais Funcionalidades Cadastro, interface de interação de fornec. credenciados; Relatórios 
Responsável Técnico Marcus Fernandes – UTIC 

Responsável Negócio Denner Ramires – UAD 
Criticidade Média 

Portal de 
Atendimen
to 

Objetivos Portal de interação e serviços para o cliente SEBRAE/MS 
Principais Funcionalidades Agenda inscrição e pagamento de eventos; Atendimento digital; Download  

Responsável Técnico Marcus Fernandes – UTIC 
Responsável Negócio Lissandra – UOE 
Criticidade Alta 

Fonte: Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sebrae/MS 
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7.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 
(PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). 

 
O Sebrae/MS desenvolve anualmente o PDTIC, alinhado ao Plano Plurianual do 

Sebrae/MS, no Objetivo Estratégico “Ter as melhores soluções tecnológicas e de 
infraestrutura para a gestão do Sebrae e o atendimento dos clientes”. 

Para o exercício 2017, foram definidos no PDTIC como prioridades estratégicas 
de atuação para a TIC do Sebrae/MS:  

� O atendimento à requisitos coletados junto às partes interessadas: ampliação do 
alcance da solução de videoconferência com as regionais e clientes externos; 
definição de um processo para agendamento e suporte de videoconferência; 
ampliação e divulgação do catálogo de serviços de TIC; disponibilização das 
informações de ponto e folha de pagamento em formato editável e levantamento 
das necessidades de criação/ajustes de cubos e relatórios; e entrega de uma 
solução de processo implementada dentro do MS-Sharepoint; 

� Ampliação do uso da ferramenta de BI (Business Intelligence), com novos painéis 
para apoio à tomada de decisões;  

� Ampliação do uso da solução Office 365 e solução de vídeo chamada; 
� Ampliação do uso de ferramentas de monitoramento e capacidade de ativos de 

Rede; 
� Implantação do TOTVS Business Connect; 
� Implantação das demais versões do sistema SAS – Sistema de Atendimento 

Sebrae, consoante a disponibilização pelos Sebrae/NA. 
 
Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos 
efetivamente realizados no período. 

As capacitações necessárias ao pessoal de TI são definidas anualmente, alinhadas 
as metas da unidade e aos objetivos estratégicos organizacionais, garantindo que os 
mesmos serão capacitados nas ferramentas adequadas ao atendimento das necessidades 
do Sebrae/MS.  

Os treinamentos realizados pela equipe de TI foram: Capacitação Hands On em 
Microsoft Office 365; Capacitação Hands On em monitoramento de segurança SonicWall; 
TBC - TOTVS BUSINESS CONNECT; QLIKVIEW Designer e QLIKVIEW Developer 
Admin, Desenho e Mapeamento de processos utiizando Bizagi como ferramenta de apoio. 
 
Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, 
especificando servidores/empregados efetivos de carreira de TI da unidade, 
servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, 
servidores/empregados efetivos de carreira de TI de outros órgãos/entidades, 
servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, 
terceirizados e estagiários. 

A força de trabalho da UTIC – Unidade de Tecnologia da Informação e 
Comunicação está assim definida:  um Gerente; quatro Empregados de carreira de TI; 
quatro Terceirizados e dois Estagiários. 

 
Descrição dos processos de gerenciamento de serviços de TI implementados na 
unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado. 

Os processos de Gerenciamento de Serviços TI (GSTI) implantados no Sebrae/MS 
seguem a biblioteca ITIL (Information Technology Infrastructure Library), e estão assim 
relacionados: Gerenciamento de Catálogo de Serviços de TI; Gerenciamento de 



 

 

90 

 

Incidentes; Cumprimento de Requisições; Gerenciamento de Problemas e Gerenciamento 
de Mudanças. 

 
Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período destacando os resultados 
esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os 
valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão. 

 
Tabela 41 – Projetos de TI 

Implantação da versão 2 do 
SAS 

Resultados Esperados 

• Ampliar o escopo de atendimento via SAS com a 
implementação da abertura de eventos. 

• Reduzir o tempo dos gestores, com a utilização de vários 
sistemas pulverizados; 

• Manter a uniformidade da informação com os sistemas do 
Sebrae/NA; 

• Reduzir o retrabalho e custos com procedimentos de 
exportação e conferência de dados; 

• Garantir maior eficiência operacional; 
• Em perspectiva mais ampla, contribuir para atingimento 

das metas e da missão da entidade e do Sistema Sebrae. 
Alinhamento 
Estratégico 

Ter as melhores soluções tecnológicas e de infraestrutura para 
a gestão do Sebrae/MS e o atendimento dos clientes 

Valor Orçado R$ 100.000,00 
Valor Despendido R$ 50.900,00 
Prazo de Conclusão Dezembro de 2018 

Implantação de uma 
ferramenta de processos via 
Sharepoint. 

Resultados Esperados 

• Reduzir o tempo de execução do processo de compras; 
• Diminuir o tempo e retrabalho na busca por informações 

estratégicas da instituição; 
• Aumentar a efetividade das ações definidas. 
• Reduzir o esforço e custo operacional do processo. 

Alinhamento 
Estratégico 

Ter as melhores soluções tecnológicas e de infraestrutura para 
a gestão do Sebrae/MS e o atendimento dos clientes 

Valor Orçado R$ 150.000,00 
Valor Despendido R$ 153.000,00 
Prazo de Conclusão Dezembro de 2017 

Renovação das licenças do 
Office 365 

Resultados Esperados 

• Aumentar a produtividade dos colaboradores com a 
disponibilização de uma ferramenta de escritório; 

• Aumentar a disponibilidade de recursos para caixas de e-
mail, espaço de armazenamento em nuvem. 

• Permitir a comunicação mais efetiva entre os 
colaboradores com a utilização do Skype for Businness. 

Alinhamento 
Estratégico 

Ter as melhores soluções tecnológicas e de infraestrutura para 
a gestão do Sebrae/MS e o atendimento dos clientes 

Valor Orçado R$ 130.000,00 
Valor Despendido R$ 134.460,00 
Prazo de Conclusão Dezembro de 2017 

Fonte: Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação 
 
7.4. Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
 

Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela unidade e Análise 
crítica da atuação da unidade quanto ao tema. 

 
O Sebrae/MS adota o tema sustentabilidade, como ferramenta de gestão e 

operação em todos os seus processos, desde sua missão, visão, valores e prioridades 
estratégicas. Em 2017 deu continuidade ao foco interno para a adoção de ações 
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estruturantes para que todas as exigências legais e normas técnicas de gestão e operação 
fossem atendidas, como preconizado no critério Sociedade, item 4.1.responsabilidade 
socioambiental do modelo de Gestão da FNq.  

Neste sentido foram desenvolvidas as seguintes ações: Formalização do 
CONVIVA como programa de sustentabilidade, com atuação transversal em todas as 
unidades do Sebrae/MS; continuação do programa de Eficiência Energética com parceria 
com o Senai para análise das faturas de energia: consumo e demanda; elaboração dos 
laudos de acessibilidade dos prédios SEDE, CEATI, Dourados, Coxim, Três Lagoas e 
Bonito; Treinamento e implementação da Brigada Voluntária de incêndio com a 
participação de 29 colaboradores.  

Para atuação no tema sustentabilidade com a sociedade, o Sebrae/MS possui como 
foco na sua prática de atuação, a aplicação dos requisitos do critério “4.2 - 
Desenvolvimento Social”, que aborda os processos gerenciais que promovem o 
desenvolvimento social. Nesta prática registra-se os projetos de Desenvolvimento 
Territorial, Políticas Públicas (compras, Lei Geral), Programa de Estágio, Voluntariado, 
Menor Aprendiz Mirim, Empreendedorismo Jovem, Estímulo ao Desenvolvimento de 
Negócios de Impacto Social, Living Lab.   

Em 2017, o Sebrae/MS realizou o curso de libras para os colaboradores além de 
um treinamento de acessibilidade prática também para os colaboradores. Na semana do 
conhecimento foi realizada a palestra Superação com a Ex ginasta Lais Souza, e a palestra 
“Diálogos Estratégicos sobre Sustentabilidade com o professor Aron Belinky da 
Fundação Getúlio Vargas. 

O Sebrae/MS participa como membro do Fórum Sebrae de Sustentabilidade, 
mobilizado pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS), para proposição e ações de 
sustentabilidade no sistema e foi convidado a liderar o grupo de trabalho sobre 
Acessibilidade, uma vez que o Sebrae/MS se tornou referência no tema. 

Dentre as ações realizadas  nas dependências do Sebrae/MS destacam-se, a 
implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (coleta seletiva) nas seis 
regionais; a realização do Diagnóstico de Eficiência Energética da Sede e CEATI, em 
continuidade ao Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais; a capacitação de 
multiplicador e consultores para aplicarem a Metodologia Sebrae de Redução de 
Desperdício – MSRD e a criação de duas soluções para clientes: uma relacionada a 
Eficiência Energética e uma Clínica Tecnológica em Gestão de Resíduos. 

Em 2017 foram realizados 96 atendimentos de Gestão Ambiental (Preparação e 
adequação as Norma Ambientais, Eficiência Energética, Conservação de energia e fontes 
alternativas, Boas Práticas de Sustentabilidade) e 130 atendimentos de PPRA/PCMSO 
(Saúde e segurança do trabalho para implantar, PPRA – plano de prevenção de riscos 
ambientais, PCMSO – Programa de controle médico em saúde ocupacional, Mapa de 
Risco ou aplicação de NRs- Normas regulamentadoras para seguimentos específicos). 
Além de 17 atendimentos no Serviço de Certificação Orgânica. 

 
Se na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 
destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 
5.940/2006. 

 
Buscando atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Sebrae/MS, tem 

realizado diversas ações para minimizar os impactos ambientais causados por suas 
atividades. Em 2014, foi realizada consultoria com a empresa A3 Ambiental (Gedoc 
4733/2014), onde o consultor Igor Andreu, orientou a maneira correta de realizar a coleta, 
triagem e destinação dos resíduos, utilizando três tipos de coletores para o público interno 
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e externo: RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS e PAPEL. Além de lixeiras 
exclusivas para armazenamento de Lâmpadas e Pilhas/baterias. Desde de 2015, as lixeiras 
de mesa foram retiradas e substituídas por lixeiras de coleta seletiva oriundas de tubo de 
pasta de dente, que possuem mais durabilidade e não desbotam. 

A parceria com a cooperativa de reciclagem passou a funcionar corretamente no 
final de 2015 e em 2016 entrou para o banco de boas práticas da FNQ, permanecendo 
como boa prática em 2017. Também desde 2016, O Sebrae/MS realiza um projeto piloto 
de recolhimento de pilhas e baterias na SEDE do SEBRAE/MS através da Associação 
Brasileira da Indústria Eletro Eletrônica (ABINEE).   

 
7.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na 
contratação de serviços ou obras. 

 
O Sebrae/MS, na busca de adotar medidas de sustentabilidade não subjetivas nas 

contratações de bens e serviços, implantou, em 2016, um procedimento para análise dos 
termos de referência tendo como base o GUIA NACIONAL DE LICITAÇÕES 
SUSTENTÁVEIS DO CGU/AGU. 

Em 2017, 100% das licitações realizadas para a aquisição de bens e serviços, 
tiveram análise de critérios de sustentabilidade inseridas nos termos de referência. A 
equipe de contratação da Unidade de Administração, o Comitê de Sustentabilidade e a 
Comissão de Licitação trabalharam em parceria com os gestores para garantir esse 
resultado. 

 
 

7.5. Universidade Corporativa Sebrae 
 
A Unidade de Gestão de Pessoas buscou ampliar aos colaboradores o acesso ao 

conhecimento, uma vez que este é o maior responsável pelo desenvolvimento 
profissional. Um dos papéis dentro da Universidade Corporativa é oferecer todas as 
condições para que o aprendizado seja permanente e diversificado. A ação educativa 
estabelece paralelos entre conhecimento e prática, promovendo as conexões entre pessoas 
e saberes para que estas possam convergir para a construção do conhecimento e a criação 
de um saber comum inerente ao Sebrae.  

Em 2017, a UCSebrae ofertou soluções que visam a sustentabilidade, com foco 
na qualidade técnica. Foram feitas ações educacionais como o Programa “Treinamento 
para Treinadores” alinhado ao Plano de Desenvolvimento do Profissional de Atendimento 
do Sistema Sebrae – PDPA, exclusivamente para os empregados analistas, que teve como 
objetivo, contribuir para a excelência dos serviços prestados aos clientes, por meio do 
desenvolvimento de conhecimentos e de habilidades, além da valorização do profissional 
de atendimento individualizado e segmentado. O Programa buscou contemplar diversas 
ações técnico-pedagógicas, a fim de trazer uma formação intensa e completa aos Analistas 
do Sebrae/MS, visando prepará-los para um novo formato de atuação em soluções de 
baixa e média complexidade junto aos clientes do Sebrae, ofertando temas como 
Comunicação Oral Avançada, Novas Tecnologias Educacionais, Competência 
Econômica Através da Formação de Empreendedores, Metodologia CAV entre outras 
formações.  

Também foi realizada a 3º Edição da Semana do Conhecimento, sendo ofertadas 
26 horas de capacitação sobre Atendimento com o gerente do Sebrae Nacional,  Enio 
Pinto; Cenários de Atuação para o Século XXI, com o assessor do Sebrae Nacional Rafael 
Moreira; Sustentabilidade, com o professor da FGV, Aron Belinky; Direcionamento 
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Estratégico, com a gerente da Unidade de Estratégia do Sebrae/MS, Sandra Amarilha; 
Gestão de Contratos, com o consultor Gustavo Cauduro; Fórum de Aprendizado em 
Excelência na Gestão; e por fim, Hexavalores para uma performance Harmoniosa, com 
Mario Sérgio Cortella.  

Por meio das ações de desenvolvimento, foi possível incorporar novas 
experiências e informações, fortalecendo assim o capital humano da empresa. Entre as 
ações educacionais, destacam-se: 

• 3º Edição da Semana do Conhecimento; 
• Programa Treinamento para Treinadores - TOT 
• Portfólio de cursos online; 
• Formação dos Assistentes em Aspectos Fundamentais da Gestão Empresarial nas 

MPEs. 
 
 

7.6. Programa Sebrae de Excelência em Gestão (PSEG) 
 
O Sebrae/MS encerrou o quinto ciclo do Programa Sebrae de Excelência na 

Gestão com mudança de faixa de pontuação e um acréscimo de mais de 100 pontos com 
relação ao ciclo anterior. Foram 575,25, contra 472,25 pontos, em uma demonstração 
clara de evolução da maturidade da gestão. Para alcançar esse resultado, foram realizadas 
inúmeras ações durante o ano, mas o entendimento e compromisso por parte dos 
multiplicadores da excelência, que foram os atores desse movimento, foi fator 
fundamental de sucesso. Também fez diferença, de forma marcante, a postura da 
liderança do Sebrae/MS, definindo parâmetros de atuação e apoiando a gestão do PSEG. 

Vale dizer que a ampliação da participação das Regionais do interior durante as 
atividades desenvolvidas, o número de multiplicadores da excelência disponíveis para 
pensar e executar o Plano de Melhoria da Gestão, a presença de outros empregados para 
efetivar as ações do PMG e o entendimento que a excelência é compromisso de todos os 
colaboradores e que permeia toda a organização, também foram muito importantes para 
os resultados alcançados. 

A partir dessa faixa de pontuação, os desafios são infinitamente maiores, com 
destaque para a definição de referenciais comparativos além do Sistema Sebrae. 
Importante enfatizar que o Modelo de Excelência da Gestão, da Fundação Nacional da 
Qualidade – FNQ – passa para a 21ª edição, com enfoque em eficiência e eficácia em 
todos os aspetos da gestão, o que significa um olhar mais crítico para a gestão. 

 Entre as ações realizadas durante o ano, aconteceu a terceira edição do Workshop 
de Boas Práticas de Gestão, cujo objetivo é promover o intercâmbio de conhecimentos 
entre organizações de Mato Grosso do Sul e empresas de referência no cenário nacional. 
Em 2017, o evento incluiu o reconhecimento às organizações participantes do Movimento 
MS Competitivo, além de palestras com o presidente da Fundação Nacional da Qualidade, 
Jairo Martins, e representantes do Sebrae/PR, Restaurante Sabor em Ilhas, na parte da 
manhã, quando reuniu 146 participantes e 75, à tarde, durante a apresentação da mesa de 
experiências com a Multicoisas, Rose Ota Consultoria e Sebrae/PR.  

Em vista da necessidade de definir, com maior precisão, os indicadores do 
Sebrae/MS, foi realizada uma capacitação sobre o sistema de indicadores para 38 
multiplicadores. Também foi realizado um treinamento para avaliadores internos, com o 
objetivo de criar um grupo de funcionários com conhecimento específico para avaliar o 
sistema de gestão. Participaram 28 multiplicadores. 

O Fórum de Aprendizado também foi uma ação inédita que ocorreu em duas 
ocasiões. A primeira edição, que contou com 60 participantes, incluindo gerentes, avaliou 
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as oportunidades de melhorias implantadas e possíveis lacunas para novas ações. Já, a 
segunda edição, propôs atividades iniciais para o Plano de Melhoria da Gestão em 
continuidade do programa. Participaram 24 multiplicadores e gerentes. 

Outras atividades foram realizadas em função do PSEG como: Reuniões do ciclo 
do PSEG com os multiplicadores da excelência e gerentes responsáveis pelos critérios; 
capacitação “Estrutura e Melhoria de Processos e de Sistema de Indicadores” pela FNQ 
com a participação de um multiplicador do Escritório de Processos; capacitação 
“Formação Lean Six-Sigma Green Belt” pela Escola EDTI, para um multiplicador do 
Escritório de Processos; participação de quatro multiplicadores e dois gerentes no 
Congresso de Excelência em Gestão da FNQ; capacitação em gestão do conhecimento na 
SBGC para dois multiplicadores, sendo um da gestão do PSEG e um da UGP; capacitação 
BPT Experience pela Elo Group  para a equipe do Escritório de Processos e 
multiplicadores; capacitação “Programa de Formação em BPM - Bizagi”, para 
multiplicadores do Escritório de Processos  e da UTIC; consultoria para definição de 
metas e indicadores para 2018. 

 
 

7.7. Licitações e contratos 
 
Os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam à Lei federal nº 8.666/93, mas, 

sim, ao princípio geral da licitação, conforme regulamentação própria e específica de cada 
entidade. 

Corroborando com essa posição, a Controladoria Geral da União – CGU, em sua 
cartilha “Entendimentos do Controle Interno Federal sobre a gestão dos recursos pelas 
unidades do Sistema Sebrae - Perguntas e respostas, explicita no item 18 como devem ser 
as contratações de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços de consultoria e 
instrutoria: 

 
“18. Como devem ocorrer as contratações de pessoas físicas e 
jurídicas para prestação de serviços profissionais de consultoria e 
instrutoria?  
A contratação de pessoas físicas e jurídicas para prestação de serviços 
profissionais de consultoria ou instrutoria deve ser realizada com base 

no Regulamento de Gestão de Serviços de Instrutoria e Consultoria- 
SGC do Sistema Sebrae, que disciplina o cadastramento e o 
credenciamento de consultores e instrutores do Sistema Sebrae, 
evitando a exposição do Sebrae aos riscos e fragilidades comuns nessas 
contratações. No entanto, caso a contratação não tenha respaldo para 
ser realizada via SGC, a mesma deve ser realizada com base no 
regulamento de licitações e de contratos do Sistema Sebrae. ” 
 

O Sebrae, assim como as demais entidades do Sistema S, utiliza-se de regulamento 
próprio, aprovado pela Resolução do Conselho Deliberativo Nacional (Resolução CDN 
n.º 213/2011). 

Esse regulamento estabelece que a regra nas contratações de bens e serviços é a 
LICITAÇÃO, de forma a garantir o cumprimento dos princípios que regem as licitações 
(legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, vinculação 
ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 

Em que pese a Licitação ser regra nas contratações do Sistema Sebrae, o 
Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae traz duas espécies 
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autorizativas de contratações diretas: por dispensa de licitação (art. 9º) inexigibilidade de 
licitação (art. 10). 

Importante frisar, que dentre as hipóteses de inexigibilidade de licitação, o Sebrae 
atua com consultorias e instrutorias com um banco de credenciados, já validado pela CGU 
e TCU. 

Adentrando na análise específica, para que se justifique as variações significativas 
das modalidades e formas de contratações entre os anos de 2016 e 2017, ainda que 
inovador como forma de gestão, entende-se que a análise de cada contratação é autônoma 
e sempre parte da possibilidade da realização da modalidade PREGÃO (Eletrônica ou 
Presencial), transcorrendo nas demais modalidades pela adequação do objeto e somente 
após excepcionalizamos o processo licitatório, através da adequação técnica e de valor as 
modalidades de contratações diretas descritas no art. 9º e 10 do Regulamento de 
Licitações e Contratos do Sistema Sebrae. 

Depreende-se, então, a variação no ano de 2017 se deu em decorrência da 
necessidade de aquisição de bens e serviços cujos processos licitatórios da execução de 
contratos foram realizados sob as modalidades concorrência, convite, pregão presencial 
e eletrônico, devidamente enquadradas no Regulamento de Licitações e Contratos do 
Sistema Sebrae - RLCSS.  

Portanto, constata-se que as variações foram decorrentes dos objetos contratados 
e das circunstâncias de cada processo, sendo que os princípios constitucionais foram 
implacavelmente respeitados pela instituição. 
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8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE 

 

8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU 
 

A Unidade de Assessoria Jurídica do Sebrae/MS realiza o acompanhamento por 
meio de três etapas, o primeiro nas pastas da UAJUR eletrônico, onde ficam salvas as 
peças e manifestações, no GEDOC e nos próprios processos do Tribunal de Contas da 
União. Não houve recomendações ou determinações do TCU ao Sebrae/MS em 2016 e 
2017. 

 
8.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 
 

O Sebrae/MS realiza o monitoramento e acompanhamento das recomendações e 
providências, através do Sistema Monitor da própria CGU – Controladoria Geral da 
União. 

Em 2017, o Sebrae/MS recebeu auditoria da CGU, relativa as contas do exercício 
de 2016, tendo sido originadas as duas recomendações abaixo. 
 
Relatório de Auditoria n° 201701167 
 
Item 1.1.1.1 
 
Constatação: Fragilidade quanto aos critérios de confiabilidade e objetividade dos 
indicadores. 

Recomendação: Não obstante a cláusula de confidencialidade existente entre o 
Sebrae/Nacional e a empresa contratada para realizar as entrevistas, o Sebrae/MS deve 
fazer gestões junto ao Sebrae/Nacional para que este adote condições contratuais com o 
intuito de oferecer rastreabilidade aos dados coletados para o cálculo de seus indicadores 
de desempenho da gestão, de forma que fique possibilitado tanto aos entes fiscalizadores 
oficiais quanto aos órgãos de controle interno das unidades regionais do Sebrae testar a 
fidedignidade das informações produzidas e a aderência dos entrevistados ao seu público-
alvo a partir das entrevistas que são fontes para seus indicadores. 

 
Síntese da providência adotada: A Unidade de Comunicação e Marketing 

(UMC), enquanto responsável pelo processo de Estudos e Pesquisas do Sebrae/MS, está 
de acordo com a resposta enviada pelo Sebrae Nacional na Carta UGE nº 06/2017, em 
resposta à Carta DIREX 335/2017 a respeito de questionamentos da CGU sobre 
indicadores institucionais com origem em pesquisas realizadas pelo Sebrae Nacional. 

 
O Sebrae/MS está de acordo com os critérios técnicos e metodológicos utilizados 

pelo Sebrae Nacional, que respeitam os mais rigorosos padrões estabelecidos para a 
realização de pesquisas. A pesquisa tem por função observar o comportamento de uma 
amostra, respeitados os parâmetros estatísticos, e inferir o comportamento do todo de uma 
população. Além dos parâmetros estatísticos, cada metodologia de pesquisa apresenta 
parâmetros próprios que devem ser respeitados para que a resposta obtida tenha o menor 
erro e o maior grau de confiabilidade em relação ao universo pesquisado. Para tanto, tais 
parâmetros estão sendo respeitados conforme relatado na Carta UGE nº 06/2017: 
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“Ressaltamos que para toda pesquisa que realizamos, é feito um pré-teste para 
confirmar se o entrevistado está entendendo a pergunta, o que já é um processo de 
qualidade. 

Em todo processo de pesquisa seguimos rigor metodológico e critérios 
estatísticos representativos para a amostra.  Os cadastros utilizados na pesquisa de 
Imagem junto aos Pequenos Negócios, por exemplo, são fornecidos pelo Sebrae para a 
empresa de pesquisa. A amostra é feita por porte dentro da UF, ou seja, na amostra de 
cada UF existem MEI, ME e EPP. Enviamos uma quantidade muito superior da amostra 
prevista. A empresa faz sorteio aleatório para termos amostra sem viés.  Recebemos as 
respostas sem identificação de quem respondeu para seguir o código de ética e conduta 
dos órgãos de pesquisa, conforme ressaltado na própria carta. 

Na pesquisa SAE (Satisfação, Aplicabilidade e Efetividade) a amostra é feita com 
base nos atendimentos das atividades de atendimento (antigos projetos individuais).  A 
metodologia é a mesma para toda amostra: filtramos os clientes aptos a compor a 
amostra, ou seja, aqueles clientes que tem cadastro completo com porte, telefone válido 
e participante de um único projeto/ atividade para não ter dúvida de qual está avaliando. 
Os resultados são ponderados pela participação do cliente no total de clientes aptos para 
cada projeto, já que são usados para mensuração dos resultados desses no sistema de 
gestão estratégicas (SGE). 

Na pesquisa de Imagem junto à Sociedade é utilizada a base de CPF da própria 
empresa de pesquisa, ou seja, não temos acesso a esta informação. Fazemos a amostra 
com base na população adulta projetada pelo IBGE por UF em 1º de julho a cada ano, 
no caso de 2016, população projetada em 1º de julho de 2016.  Acompanhamos as cotas 
de entrevistas por sexo, grau de instrução e ocupação principal para aproximar ao 
máximo com população geral (ou seja, o universo da pesquisa). Por isso a empresa de 
pesquisa tem o cuidado de compor cadastro com número de celulares superiores aos 
números fixos. 

Aproveitamos para deixar claro que não há distinção de UF nas pesquisas e 
amostras que realizamos, portanto, não há o que se falar de confiabilidade. Utilizamos 
representatividade estatística com grau de confiança de 95,5% em todas as pesquisas, 
além disso nossas empresas prestadoras de serviços de pesquisa seguem a metodologia 
que nós, da área de pesquisa, elaboramos e coordenamos”. 

 
O Sebrae/MS está de acordo com o Sebrae Nacional quando diz: 
 

“Não concordamos com o que foi mencionado na auditoria, que “O fator que se 
quem medir (transparência) é subjetivo (o entendimento do que é transparência varia de 
pessoa para pessoa) e as afirmações utilizadas para se obter a percepção dos 
entrevistados são imprecisas”. Esse indicador é levantado na pesquisa junto à sociedade, 
a pergunta é feita da forma mais objetiva possível, elencando alguns itens em relação ao 
Sebrae, e se o entrevistado concorda ou não com aquela afirmação. Além disso, 
pesquisas oficiais, como por exemplo a PNAD ou pesquisas mensais do IBGE, são 
respondidas por meio de percepção, e o entendimento sempre vai variar de pessoa a 
pessoa. Mas pela lei dos grandes números, uma estimativa probabilística, baseada 
apenas em poucas observações pode apresentar grande divergência, mas com um 
número crescente de observações, a estimativa tende a ser cada vez com menor erro 
(precisão). Ou seja, nossas pesquisas são feitas com número sempre grande de 
respondentes e as amostras são representativas estatisticamente.  

Em relação a afirmativa: “É importante que cada pessoa entrevistada entenda 
perfeitamente aquilo que se deseja pesquisar e que a pergunta a ser respondida seja clara 



 

 

98 

 

e objetiva “. Concordamos integralmente e fazemos o pré-teste para procurar garantir 
que a pergunta seja clara e objetiva o bastante. No entanto, é muito difícil garantir que 
“cada pessoa entrevistada entenda perfeitamente o que se deseja pesquisar”, pois em 
toda amostra há pessoas de todos os níveis de instrução. É natural, portanto, que em 
algum momento alguns entrevistados não entendam bem o que foi perguntado. Por isso, 
existem as opções “não sabe avaliar” ou “prefiro não responder” nas questões. 

O indicador de taxa de transparência, percebida pela sociedade, não faz mais 
parte do mapa estratégico, conforme documento Indicadores de Planejamento 
Estratégico do PPA 2017-2018”. 
 
Por fim, sobre a guarda dos cadastros fala-se: 
 

“Em relação à solicitação de guarda dos cadastros para auditorias futuras, já 
fazemos isso.  As empresas guardam arquivos das pesquisas no mínimo por dois anos e 
nós temos as bases de dados em Excel e SPSS de todas as pesquisas que realizamos”. 

As bases acima citadas em Excel com o consolidado das respostas já foram 
disponibilizadas ao CGU. Maiores informações devem ser demandadas diretamente à 
Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae Nacional, responsável pela realização das 
pesquisas em questão. 

 
Item 2.1.1.1 

 
Constatação: Fragilidade de Avaliação de Riscos dos controles internos 
administrativos no âmbito do Sebrae/MS. 

Recomendação: Que o gestor realize a implantação de política de riscos no 
âmbito do Sebrae/MS, realizando o levantamento dos riscos aos atingimentos de metas 
da unidade e proceda, também, à implantação do Comitê de Riscos, unidade responsável 
pela gestão da política de riscos da organização. 

 
Síntese da providência adotada: O Sebrae/MS apresentou documentação no 

decorrer dos trabalhos de auditoria em campo e conforme consta no Relatório n° 
201701167, folha 27, item Análise do Controle Interno, “A documentação apresentada 
pelo Sebrae/MS demonstra que a organização se encontra em processo de implantação 
de Gestão de Riscos no seio da unidade, conforme preconiza as regras do COSO.” 

Após a Recomendação dessa Controladoria, com relação à Gestão de Riscos, O 
Sebrae/MS contatou o Sebrae Nacional, para verificar se haverá providências, a nível de 
Sistema Sebrae quanto à implantação e política de riscos, bem como do Comitê de Riscos, 
o qual informou que este assunto se encontra no Conselho Deliberativo Nacional (CDN) 
e tal decisão deverá ocorrer nos próximos 6 meses. 

Assim sendo, o Sebrae/MS se compromete a acompanhar, rotineiramente, o 
andamento de tal assunto junto ao Sebrae Nacional. 
 
8.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao 
Erário 
 

O Sebrae/MS não possui medidas administrativas para apuração de dano ao 
Erário, pois não existem ocorrências desse tipo. 
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8.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de 
obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 
 

O item faz referência ao cronograma de pagamentos de obrigações em 
conformidade com o artigo 5° da Lei 8.666/1993, que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

O Sebrae possui regulamento próprio de licitações e contratos, não estando sujeito 
à Lei 8.666/1993. Portanto, o conteúdo não se aplica ao Relatório de Gestão do Sebrae. 
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9. ANEXOS E APÊNDICES 
 

Demonstrações Contábeis  
o Balanço Patrimonial 
o Demonstrações de resultados; 
o Demonstrações de resultados abrangentes; 
o Demonstrações das mutações do patrimônio líquido; 
o Demonstrações do fluxo de caixa – Método Indireto; 
o Notas explicativas às demonstrações financeiras; 

Parecer dos Auditores Independentes 
Parecer Conselho Fiscal 
Resolução CDE 
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Declaração 

 

 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – Sebrae/MS 

não possui área específica de correição. Toda e qualquer manifestação/denúncia é 

realizada por meio do canal de Ouvidoria. Por fim, declaramos que não houve inquéritos 

e/ou processos administrativos disciplinares, sendo que as ocorrências foram tratadas 

tempestivamente. 

 

 

Campo Grande /MS, 16 de março de 2018. 

 

ORIGINAL ASSINADO 

Liane dos Santos Pereira 

Ouvidora 

Sebrae/MS 

 

ORIGINAL ASSINADO 

Luiz Aurélio Adler Ralho 

Gerente 

Unidade de Assessoria Jurídica 

 



DECLARAÇÃO 

 

O SEBRAE/MS declara, junto aos órgãos de controle externo, que os dirigentes 

do Sebrae Mato Grosso do Sul como alternativa ao cumprimento da obrigação 

legal de entregar, no dia da posse, em envelope lacrado, a última declaração de 

Imposto de Renda junto a Secretaria do SEBRAE/MS, assinaram 

individualmente a Declaração “AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AOS DADOS DE 

BENS E RENDAS DAS DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO 

DE RENDA PESSOA FÍSICA” para fins de cumprimento da exigência contida no 

art. 13 da Lei 8.429, de 1992, e no art. 1° da Lei 8.730, de 1993, para o Tribunal 

de Contas da União – TCU ter acesso aos dados de Bens e Rendas exigidos 

nas mencionadas Leis, de suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de 

Renda Pessoa Física e das respectivas retificações apresentadas à Secretária 

da Receita Federal do Brasil, preservado o sigilo fiscal. 

 

A sistemática de coleta das autorizações foi feita a partir de fevereiro de 2017 

junto aos conselheiros já empossados até essa data e é realizada por ocasião 

da posse de novos conselheiros. 

 

O arquivamento das autorizações é feito por meio da guarda das declarações 

em pasta junto a Secretaria do Conselho em armário fechado. 

 

Campo Grande/MS, 4 de abril de 2018. 

 

ORIGINAL ASSINADO 
Sandra Amarilha 

CPF 518.496.071-68 
Gerente da Unidade de Articulação e Gestão Estratégica 

Sebrae Mato Grosso do Sul 


