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1. Dados Básicos 

Nome do Programa  Sebrae + Receitas 

Unidade Coordenadora Unidade de Gestão Financeira 

Gestor  
Gestor responsável: Fábio Gondim 
 
Demais gestores: Flaviano Dutra e André Dantas 

 

2. Objetivo 

Buscar a captação de recursos visando ampliar as ações do Sebrae. 

 

3. Público 

Sistema Sebrae e Parceiros 

 

4. Linhas de Ação 

a) Selecionar e disseminar as práticas de captação de recursos já adotadas pelo Sebrae 

b) Identificar portfólio de projetos, produtos e serviços do Sebrae com potencial de geração 
de receitas 

c) Prospectar e fomentar novas formas e fontes de receitas 

d) Elaborar e aprovar as Diretrizes de Captação de Recursos para o Sistema Sebrae 

e) Fomentar os modelos de captação de recursos no Sistema Sebrae 

f) Promover a cultura de captação de recursos no Sistema Sebrae 

  

5. Indicadores de resultado 

Indicador de resultado: 
 
Geração de Receita Própria 
 
 
Indicadores complementares: 
 
Recursos captados junto a terceiros 
 

▪ Recursos captados de empresas beneficiadas 

 



 

 

6. Critérios de Análise  

Serão considerados os seguintes critérios em relação às propostas estruturadas: 

• Os projetos deverão ser construídos alinhados com o detalhamento desta DRF, bem como com 
as ações do item 4, considerando: 

o A participação na seleção e disseminação das práticas adotadas pelo Sebrae/UF; 

o A criação de ações específicas para prospecção de novas formas de receita e na 
identificação do portifólio de projetos para captação de recursos; 

▪ Neste item está contemplada iniciativas de captação de recursos, considerando 
fontes de captação, projetos, produtos e serviços. 

o Participação na elaboração das Diretrizes de Captação de Recursos para o Sistema 
Sebrae; 

o Promoção da cultura de captação de recursos no Sebrae/UF; 

• Os resultados do projeto deverão estar alinhados às particularidades locais, considerando a 
expectativa de incremento na receita própria do Sebrae/UF; 

 Os indicadores de resultado e demais indicadores vinculados às ações específicas, deverão estar 

contemplados no projeto, considerando os objetivos de cada iniciativa. 

 

 


