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Apresentação

Em sintonia com as transformações nos cenários econômicos mundial e 

brasileiro, o Sistema SEBRAE revisou em 2012 o Direcionamento Estratégico 

Nacional, visando à aderência da atuação da instituição aos novos contextos 

interno e externo em que estão inseridos os pequenos negócios do país.

O SEBRAE/ES por sua vez, entendendo a necessidade permanente de uma 

gestão estratégica consistente e sempre alinhada com o Direcionamento 

do Sistema SEBRAE, revisou em 2013, seu posicionamento estratégico. Esta 

revisão buscou manter o aprendizado dos direcionamentos estratégicos 

anteriores, como também, aperfeiçoar a formulação da estratégia estadual, 

visando fazer frente aos novos cenários econômicos e aos desafios para a 

competitividade dos pequenos negócios e para o fomento do empreende-

dorismo no Espírito Santo.

O novo Mapa Estratégico do SEBRAE/ES retrata os desafios da Instituição 

para o período de 2014 a 2022 e é fruto de um exercício amplo de análise de 

perspectivas, tanto para o Estado como para o País. Este exercício de refle-

xão foi de todo participativo/coletivo. Contou com a preciosa contribuição, 

engajamento e visão assertiva dos colaboradores, o que certamente produziu 

resultados mais consistentes, realistas e alinhados à nova estratégia que o 

SEBRAE/ES conduzirá nos próximos anos. 

Múltiplas possibilidades/oportunidades foram vislumbradas, tendo em vista 

o surgimento e crescimento exponencial do micro empreendedor individu-

al, além do reiterado papel de destaque das micro e pequenas empresas na 
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geração de renda e emprego. Os avanços do ambiente legal, a melhoria na 

escolaridade do empreendedor, a redução das taxas de juros bancários e a 

maior facilidade para obtenção de crédito, beneficiam o mundo dos peque-

nos negócios.

Soma-se a isso, um forte mercado interno nacional com cerca de 100 milhões 

de novos consumidores e fortes perspectivas de bons negócios em virtude 

dos eventos esportivos internacionais previstos, o que se traduz em desafios 

e oportunidades para os pequenos negócios do Estado: um público potencial 

de 280.000 empreendimentos.

O novo planejamento estratégico 2014/2022 visa garantir nosso compromisso de 

sermos mais eficientes e de oferecermos melhores soluções aos nossos clientes, 

de forma diferenciada e segmentada, com melhores resultados, permitindo que o 

SEBRAE/ES seja reconhecido efetivamente com a Instituição de referência 

no apoio aos pequenos negócios no Espírito Santo.

júlio da silva rocha júnior
Presidente do Conselho Deliberativo

José Eugênio Vieira Benildo Denadai Ruy Dias de Souza
diretor-superintendente diretor técnico diretor de atendimento
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Missão Institucional
Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos peque-
nos negócios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a economia 
estadual.

Visão de Futuro
Ser reconhecida pelos clientes como instituição de excelência no desenvol-
vimento sustentável de pequenos negócios e no fomento ao empreende-
dorismo, sendo referência no sistema SEBRAE.

Valores 
Compromisso com o resultado
• Temos compromisso com os re-

sultados da instituição e dos pe-
quenos negócios.

• Evoluímos nossa forma de traba-
lhar para elevar os patamares de 
resultados. 

Conhecimento
• Acreditamos no conhecimento 

como fator essencial para a rea-
lização de transformações.

• Buscamos ter o melhor conheci-
mento sobre nosso negócio e sobre 
o negócio de nossos clientes.

inovação
• Aplicamos nossos conhecimentos, 

talentos e recursos para buscar no-
vas inspirações e ideias para pro-
mover a inovação nos pequenos 
negócios e no SEBRAE/ES.

• Desenvolvemos soluções orienta-
das para as necessidades de hoje 
e do futuro.

sustentabilidade

• Somos comprometidos com o 
desenvolvimento sustentável dos 
pequenos negócios.

• Respeitamos o meio ambiente e 
utilizamos os recursos disponíveis 
de forma racional, visando à sua 
preservação.

transparência

• Agimos com ética e transparência 
nas nossas relações e na comu-
nicação das nossas ações e dos 
resultados obtidos para a socieda-
de e para os pequenos negócios.

valorização humana

• Temos o compromisso com o res-
peito, com o desenvolvimento 
e com a qualidade de vida das 
pessoas que participam da nossa 
instituição.
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Modelo 
de Gestão

elementos

 Mapa Estratégico do SEBRAE/ES

 Indicadores de desempenho Estratégico

 Prioridades Estratégicas

 Gestão e Monitoramento da Estratégia

maPa estratégiCo

O Mapa Estratégico é a peça síntese de comunicação da estratégia do SEBRAE/
ES, para os próximos oito anos. No topo do mapa está posicionada a missão, 
razão de existir da instituição, e a visão de futuro, que demonstra onde quere-
mos chegar. É a direção mestra dos objetivos estratégicos organizados em três 
grupos de perspectivas – Partes interessadas, Processos e recursos.

A leitura do Mapa Estratégico segue uma lógica vertical de vinculação entre os 
objetivos e temas estratégicos, demonstrando uma relação de causa e efeito 
entre eles, conforme o impacto e a forma de contribuição entre os desafios re-
tratados na forma de objetivos.

Na perspectiva Partes interessadas, encontra-se o público interessado no negó-
cio do SEBRAE/ES e o conjunto de valores da organização. Os objetivos desta 
perspectiva tratam as questões centrais do foco das atividades da organização, 
junto a seus clientes, motivo da sua existência.

A perspectiva de Processos reúne os desafios relacionados aos procedimentos 
internos, que a instituição precisa aprimorar de forma a alcançar os objetivos pro-
postos juntos às partes interessadas, visando o alcance de nossa visão de futuro.
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A perspectiva recursos trás os objetivos estratégicos motivadores para o de-
senvolvimento do capital humano, tecnologias e  infraestrutura - necessários 
para viabilizar a execução dos objetivos estratégicos da perspectiva Processos 
e, consequentemente, também da perspectiva de Partes Interessadas.

Mapa Estratégico do SEBRAE/ES

Missão    Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável 
dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para 
fortalecer a economia estadual.

Visão    Ser reconhecida pelos clientes como instituição de excelência no 
desenvolvimento sustentável de pequenos negócios e no fomento 
ao empreendedorismo, sendo referência no Sistema SEBRAE.

Ser a instituição 
de referência na 

promoção da 
competitividade 
dos pequenos 

negócios

Desenvolver e reter 
capital humano 
comprometido, 
motivado e com 

competências voltadas 
à inovação e à 

obtenção de resultados

Prover 
conhecimento 
sobre e para 
os pequenos 

negócios

Ter excelência no  
atendimento com foco  

nos resultados para o cliente

Contribuir para 
a promoção de 
um ambiente 

favorável para o 
desenvolvimento dos 
pequenos negócios

Promover 
a educação 
e a cultura 

empreendedora

Ampliar e 
fortalecer 
a rede de 

fornecedores

Articular e 
fortalecer a rede 

de parceiros 
estratégicos

Prover soluções 
adequadas de 

tecnologia e de 
infraestrutura para a 
gestão da instituição 

e o atendimento  
aos clientes.

Ter excelência no 
desenvolvimento de 
produtos, serviços e 

canais de comunicação 
e atendimento 
adequados aos 

segmentos de clientes

Ampliar,  
diversificar  

fontes e 
aumentar a 
captação de 

recursos

Assegurar a 
efetividade e a 

transparência na 
aplicação dos 
recursos e na 

comunicação de 
resultados

Contribuir para o 
desenvolvimento 

do Estado por meio 
do fortalecimento 

dos pequenos 
negócios
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Soluções para os 
empreendedores e para as empresas

Atuação no ambiente 
dos pequenos negócios

Alavancadores da atuação do Sebrae

Valores
Compromisso com:

•	Resultado
•	Conhecimento
•	Inovação

•	Sustentabilidade
•	Transparência
•	Valorização 

humana
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objetivos estratégiCos 

CumPrimento da missão

Promover a 
competitividade e 
o desenvolvimento 
sustentável dos pequenos 
negócios e fomentar o 
empreendedorismo para 
fortalecer a economia 
estadual.

Atuar como catalisador de iniciativas para 
elevar a competitividade e a sustentabilidade 
dos pequenos negócios, bem como articular 
e incentivar o empreendedorismo, gerando 
resultados crescentes e de impacto para 
fortalecer a economia e o desenvolvimento 
do Estado.

Ser reconhecida 
pelos clientes como 
instituição de excelência 
no desenvolvimento 
sustentável de pequenos 
negócios e no fomento ao 
empreendedorismo, sendo 
referência no Sistema.

Atuar com o mais elevado nível de 
profissionalismo, dedicação e excelência 
para obter os melhores resultados para 
impactar positivamente o desenvolvimento 
dos pequenos negócios. Conhecer o 
cliente e suas demandas, tendo um 
profundo compromisso com o sucesso do 
empreendedor e do seu negócio.

Partes interessadas

Ser a instituição de 
referência na promoção 
da competitividade dos 
pequenos negócios.

Ser reconhecido como líder em soluções 
adequadas para o fomento à criação e 
desenvolvimento sustentável dos pequenos 
negócios, promovendo aperfeiçoamento dos 
empreendedores e a competitividades das 
empresas.

Contribuir para o 
desenvolvimento do 
Estado por meio do 
fortalecimento dos 
pequenos negócios.

Atuar para o desenvolvimento do Estado 
por meio do fortalecimento dos pequenos 
negócios e da disseminação da cultura 
empreendedora. Comunicar à  sociedade de 
forma transparente a atuação do SEBRAE/
ES e os resultados obtidos em benefício dos 
nossos clientes.
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ProCessos

tema estratégico: soluções para os empreendedores e para as empresas

Ter excelência no 
atendimento com foco nos 
resultados 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.

tema estratégico: atuação no ambiente dos pequenos negócios

Contribuir para a 
promoção de 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.

Promover a educação e a 
cultura empreendedora

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

tema estratégico: alavancadores da atuação do sebrae

Prover conhecimento 
sobre e para os pequenos 
negócios

Prover informações e disseminar estudos 
e pesquisas adequadas ao público-alvo 
sobre pequenos negócios, que subsidiem 
a tomada de decisões estratégicas - 
desenvolvimento de produtos e serviços, 
canais de comunicação e desenvolvimento, 
desenvolvimento local e setorial, 
encadeamento produtivo, internacionalização, 
oportunidades de mercado etc.

Articular e fortalecer 
a rede de parceiros 
estratégicos

Articular e fortalecer a rede de parceiros 
estratégicos, mobilizando recursos, 
competências e conhecimento, para apoiar o 
SEBRAE/ES na excelência do atendimento e no 
desenvolvimento de um ambiente propício ao 
empreendedorismo e aos pequenos negócios.
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ProCessos

tema estratégico: alavancadores da atuação do sebrae

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 estaduais.

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 
e de projetos, de custos e da política de 
recursos próprios. Buscar continuamente o 
fortalecimento da imagem do SEBRAE/ES, 
comunicando de forma transparente junto às 
suas partes interessadas os resultados obtidos 
para os pequenos negócios.

reCursos

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 dos resultados. 

Disseminar os valores organizacionais e estimular 
sua vivência e realização por todos os colaboradores 
e em todos os níveis do SEBRAE/ES.

Ampliar e fortalecer a 
rede de fornecedores

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

Garantir a eficácia na entrega dos produtos e/
ou serviços, monitorar o seu desempenho, sua
qualidade e seus resultados.
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reCursos

Prover soluções 
adequadas de tecnologia 
e de infraestrutura para a 
gestão da instituição e o 
atendimento aos clientes.

Prover soluções adequadas de tecnologia, 
infraestrutura e comunicação para a gestão da 
Instituição e atendimento aos clientes.

Garantir a eficácia na entrega das soluções 
propostas,  monitorar o seu desempenho, sua 
aplicabilidade e seus resultados.

Ampliar, diversificar fontes 
e aumentar a captação de 
recursos.

Captar recursos de instituições públicas e 
privadas, para que somados às disponibilidades 
orçamentárias, viabilizem o alcance da 
excelência no atendimento.Garantir a eficácia 
na entrega das soluções propostas,  monitorar 
o seu desempenho, sua aplicabilidade e seus 
resultados.

indiCadores de  
desemPenho estratégiCo

A seleção e definição de indicadores estratégicos são fundamentais para a medi-
ção do alcance dos resultados, por meio do estabelecimento de metas para cada 
um dos objetivos estratégicos. As metas mobilizam os colaboradores no alcance 
dos resultados planejados. 

O monitoramento constante destes indicadores, por meio de Reuniões de Análise 
da Estratégia – RAE permite a instituição, fazer a gestão da estratégia, de modo 
a perceber o alcance dos desafios traçados e propiciando o apoio a tomada de 
decisão, visando superar os obstáculos na execução da estratégia do SEBRAE/ES.

objetivo estratégiCo indiCador desCrição

Ser a instituição 
de referência na 
promoção da 
competitividade dos 
pequenos negócios

Imagem do SEBRAE 
junto aos pequenos 
negócios atendidos 
(competitividade)

Nota atribuída à imagem do 
SEBRAE pelos pequenos 
negócios atendidos no ano 
referência, com relação 
ao impacto sobre a sua 
competitividade

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO • SEBRAE/ES      13



objetivo estratégiCo indiCador desCrição

Contribuir para o 
desenvolvimento do 
Estado por meio do 
fortalecimento dos 
pequenos negócios

Imagem do SEBRAE 
junto à sociedade

Nota atribuída à imagem do 
SEBRAE pela sociedade no 
ano referência

Ter excelência no 
atendimento com foco 
nos resultados para o 
cliente

Pequenos negócios 
atendidos

Quantidade de pequenos 
negócios (empresas e 
produtores rurais) atendidos 
no período

Índice de satisfação 
do cliente

Percentual de resultados 
de atendimentos avaliados 
como ótimo e bom

Índice de resultados 
finalísticos

Percentual de resultados 
finalísticos alcançados nos 
projetos

Contribuir para 
a promoção de 
um ambiente 
favorável para o 
desenvolvimento dos 
pequenos negócios

Evolução da 
abertura/
formalização de 
MPE e EI no Estado 
do ES

Percentual de MPE e EI 
abertas e formalizadas,  
contabilizadas no ano de 
referência em comparação 
ao período anterior

Número de 
municípios 
com a Lei Geral 
implementada

Quantidade de municípios 
em que a Lei Geral pode ser 
considerada implementada, 
segundo os critérios de 
pontuação adotados

Promover a 
educação e a cultura 
empreendedora

Adoção do 
empreendedorismo 
na educação formal

Quantidade de municípios 
que adotaram o tema 
empreendedorismo em 
sua grade curricular da 
educação formal

Potenciais 
Empreendedores 
atendidos

Quantidade de potenciais 
empreendedores atendidos 
no período
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objetivo estratégiCo indiCador desCrição

Prover conhecimento 
sobre e para os 
pequenos negócios

Pesquisas realizadas Quantidade de pesquisas 
realizadas sobre e para 
pequenos negócios

Estudos realizados Quantidade de estudos 
realizados sobre e para 
pequenos negócios

Acessos à área de 
estudos e pesquisas 
(website)

Quantidade de acessos à 
área de estudos e pesquisas 
do website do SEBRAE-ES

Articular e fortalecer 
a rede de parceiros 
estratégicos

MPE atendidas no 
encadeamento 
produtivo

Quantidade de empresas 
atendidas por meio dos 
projetos de encadeamento 
produtivo, em todos os 
setores

Índice de execução 
da alavancagem de 
parceiros

Total de recursos aplicados 
por parceiros em relação aos 
recursos totais aplicados no 
atendimento

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

Índice de 
aplicabilidade de 
produtos e serviços

Percentual de pequenos 
negócios atendidos pelo 
SEBRAE que declaram 
ter aplicado os produtos/
serviços adquiridos e 
estarem satisfeitos com o 
resultado

Índice de ruptura do 
portfólio

Percentual de produtos 
e serviços disponíveis e 
adequados à necessidade 
do cliente no momento do 
atendimento (medição junto 
ao atendente)

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

Índice de recursos 
aplicados no 
atendimento

Percentual de recursos 
executados em projetos de 
atendimento

Grau de aderência 
de projetos à 
estratégia

Percentual de projetos 
finalísticos aderentes aos 
objetivos estratégicos
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objetivo estratégiCo indiCador desCrição

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

Turnover Percentual de colaboradores 
que se desligaram do 
SEBRAE, espontaneamente 
ou que foram demitidas, ao 
final do período

Capacitação por 
colaborador

Percentual de horas de 
capacitação realizadas por 
colaborador

Índice de clima 
organizacional 
(ICO)

Índice que consolida 
as percepções dos 
colaboradores a respeito 
do clima organizacional do 
Sistema SEBRAE

Ampliar e fortalecer a 
rede de fornecedores

Índice de satisfação 
com fornecedores

Percentual de resultados 
de atendimentos avaliados 
como ótimo e bom

Prover soluções 
adequadas de 
tecnologia e de 
infraestrutura para a 
gestão da instituição 
e o atendimento aos 
clientes

Índice de satisfação 
interna dos usuários 
com as soluções 
de tecnologia 
disponibilizadas

Percentual de respondentes 
satisfeitos com as 
soluções tecnológicas 
disponibilizadas nos 
aspectos de capacitação, 
suporte e automação de 
processos

Ampliar, diversificar 
fontes a aumentar a 
captação de recursos

Índice de evolução 
da captação 
de recursos 
em projetos de 
atendimento

Percentual de recursos 
captados por meio de 
parceiros em projetos de 
atendimento (convênios) no 
ano vigente em relação ao 
ano anterior

Índice de evolução 
da receita advinda 
de empresas 
beneficiadas

Percentual de receita 
advinda de empresas 
beneficiadas no ano vigente 
em relação ao ano anterior
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Prioridades estratégiCas

As prioridades são os desdobramentos dos objetivos e retratam as linhas de atu-
ação que norteiam a construção dos programas e projetos do SEBRAE/ES. São 
os programas e projetos que permitem o alcancedas metas e resultados, execu-
tando a estratégia tanto sob a perspectiva de clientes e sociedade, quanto para o 
melhoramento de processos internos e desenvolvimento de recursos necessários.

Prioridades estratégicas locais 

objetivo 
estratégiCo Prioridades loCais relaCionadas

Ter excelência 
no atendimento 
com foco nos 
resultados para o 
cliente

C
o

m
 F

O
C

O
 M

P
E

Garantir um atendimento de qualidade por 
meio de produtos e soluções efetivas, técnicos 
qualificados, infraestrutura e tecnologia adequadas 

Tornar ágil o atendimento ao cliente por meio da 
simplificação e otimização dos processos. 

Ampliar o atendimento por meio da diversificação 
e implantação de novos canais de comunicação e 
modernização daqueles existentes. 

Ampliar a base de clientes, buscando clientes 
ainda não atendidos, identificando suas 
necessidades e expectativas, viabilizando o seu 
atendimento. 

C
o

m
 F

O
C

O
 M

E
I

Promover o fortalecimento do MEI por meio da 
execução de programas nacional e/ou estadual. 

Potencializar o atendimento ao MEI por meio do 
fortalecimento das ADR, provendo a infraestrutura 
e recursos humanos adequados ao volume de 
atendimento e território de abrangência. 

Promover o fortalecimento e desenvolvimento do 
MEI por meio da oferta de uma grade de produtos 
diversificada e permanentemente atualizada. 

Ampliar o atendimento ao MEI por meio da 
diversificação e fortalecimento das parcerias. 
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objetivo 
estratégiCo Prioridades loCais relaCionadas

Contribuir para 
a promoção de 
um ambiente 
favorável para o 
desenvolvimento 
dos pequenos 
negócios

Contribuir para a construção de um ambiente que 
favoreça o desenvolvimento local, por meio da 
identificação e superação de barreiras estruturais e 
legais à competitividade para os pequenos negócios. 

Contribuir para a construção de um ambiente que 
favoreça o desenvolvimento dos pequenos negócios, 
por meio da capacitação dos poderes públicos 
municipais para aplicação da Lei Geral. 

Promover 
a educação 
e a cultura 
empreendedora

Estimular o empreendedorismo na educação formal 
por meio de programas específicos. 

Estimular o empreendedorismo nos pequenos 
negócios por meio de programa que contemple 
abordagens adequadas. 

Prover 
conhecimento 
sobre e para 
os pequenos 
negócios

Ampliar a geração e a disseminação de conhecimento 
sobre e para os pequenos negócios, por meio do 
fortalecimento da estrutura tecnológica e de recursos 
humanos para estudos e pesquisas, bem como pela 
adequação da linguagem para comunicação interna e 
externa.

Articular e 
fortalecer a rede 
de parceiros 
estratégicos

Criar e fortalecer a atuação junto a parceiros 
estratégicos para desenvolvimento de programas na 
indústria, comércio, serviço e agronegócio, por meio de 
parcerias com instituições públicas e privadas.

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

Aproximar o cliente por meio da criação de canais 
interativos de comunicação. 

Ter excelência no atendimento por meio do 
desenvolvimento de canais remotos de atendimento. 

Prover atendimento adequado aos diferentes perfis 
de cliente, por meio do desenvolvimento de novos 
produtos e customização de produtos existentes de 
acordo com os desejos dos diferentes segmentos. 
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objetivo 
estratégiCo Prioridades loCais relaCionadas

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

Otimizar permanentemente processos, por meio da 
revisão de atividades, com consequente redefinição 
de competências requeridas e dos papéis e 
responsabilidades. 

Ampliar, diversificar e simplificar os canais de 
comunicação (internos e externos), por meio do uso 
de mídias alternativas, bem como pelo uso de outras 
mídias adequadas às diferentes partes interessadas. 

Intensificar e sistematizar a avaliação de desempenho 
da Instituição, por meio do monitoramento regular de 
indicadores e da realização de reuniões de análises 
estratégica e operacional 

Melhorar continuamente a efetividade dos projetos, 
por meio de uma elaboração mais assertiva, 
metodologicamente adequada e de acordo com 
a dinâmica da economia e alinhados objetivos e 
estratégias da Instituição. 

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

Desenvolver colaboradores com competências 
técnicas e comportamentais adequadas à atuação 
da Instituição, por meio de programas efetivos de 
investimento em capacitação. 

Reter os talentos, por meio da estruturação de 
programas de reconhecimento e/ou valorização dos 
colaboradores. 

Garantir a geração e a disseminação do conhecimento 
internamente, por meio da adoção de boas práticas de 
gestão. 

Ampliar e 
fortalecer a rede 
de fornecedores

Ampliar e qualificar a rede de fornecedores por meio 
da implantação do programa de desenvolvimento de 
fornecedores (capacitação, avaliação e certificação), 
com foco nos  serviços técnicos e tecnológicos. 
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objetivo 
estratégiCo Prioridades loCais relaCionadas

Prover soluções 
adequadas de 
tecnologia e de 
infraestrutura 
para a gestão da 
instituição e o 
atendimento aos 
clientes

Aprimorar a atuação da Instituição, por meio da 
permanente modernização do seu parque tecnológico. 

Garantir infraestrutura adequada, por meio da 
incorporação dos conceitos de acessibilidade, 
sustentabilidade e conforto nos pontos de 
atendimento.

Aprimorar o relacionamento com os clientes, por meio 
da permanente melhoria dos canais de atendimento. 

Aumentar a capilaridade do atendimento, por meio da 
estruturação de mecanismos virtuais. 

Ampliar, 
diversificar fontes 
a aumentar a 
captação de 
recursos

Estabelecer parcerias com empresas e instituições 
privadas para captação de recursos por meio de 
projetos focados no fortalecimento de sua cadeia 
produtiva. 

Ampliar a captação de recursos próprios, por meio do 
fortalecimento e diversificação da política de venda de 
produtos e serviços da Instituição. 

Ampliar parcerias nas esferas Federal, Estadual e 
Municipal por meio do alinhamento de projetos 
estratégicos complementares. 

Prioridade Estratégica Setorial– COMÉRCIO

Critérios por segmento: Número absoluto de empresas; Empregos gerados e 
Participação na composição do PIB.

segmentos Prioritários desCrição do Cnae

Comércio Varejista de Ferragens, Madeira 
e Materiais de Construção

Comércio varejista de material 
de construção

Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos para Uso Humano e 
Veterinário

Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, perfumaria e 
cosméticos e artigos médicos, 
ópticos e ortopédicos.

Comércio Varejista de Artigos do 
Vestuário e Acessórios

Comércio varejista de 
confecções e acessórios.
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segmentos Prioritários desCrição do Cnae

Comércio Varejista de Equipamentos de 
Informática e Comunicação

Comércio varejista de 
informática e comunicação.

Comércio Varejista de Mercadorias em 
Geral, com Predominância de Produtos 
Alimentícios - Minimercados, Mercearias 
e Armazéns

Comércio Varejista 
Supermercado

Comércio Varejista Especializado de 
Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação

Comércio varejista de móveis

Comércio Varejista de Calçados e Artigos 
de Viagem

Comércio varejista de calçados

Prioridade estratégica setorial - serviço

Critérios por segmento: Número absoluto de empresas; Empregos gerados e 
Participação na composição do PIB.

segmentos 
Prioritários desCrição do Cnae

Alimentação e 
Hospedagem

Restaurantes e similares, bares e outros 
estabelecimentos especializados em servir 
bebidas, lanchonetes, casas de chá, de sucos e 
similares, serviços ambulantes de alimentação, 
fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para empresas, serviços 
de alimentação para eventos e recepções 
(bufê), cantinas, serviços de alimentação 
privativos, fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para consumo domiciliar .

Outras Atividades de 
Serviços Pessoais

Lavanderias, tinturarias, toalheiros, cabeleireiros 
e outras atividades de tratamento de 
beleza, atividades funerárias e serviços 
relacionados, clínicas de estéticas e similares, 
agências matrimoniais, alojamento, higiene 
e embelezamento de animais, exploração de 
máquinas de serviços pessoais acionadas por 
moeda, outras atividades de serviços pessoais não 
especificadas anteriormente.
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segmentos 
Prioritários desCrição do Cnae

Atividades de 
Atenção à Saúde 
Humana

Atividades de atendimento hospitalar, serviços 
móveis de atendimento a urgências e de remoção 
de pacientes, atividades de atenção ambulatorial 
executadas por médicos e odontólogos, atividades 
de apoio à gestão de saúde, atividades de práticas 
integrativas e complementares em saúde humana, 
atividades de banco de leite humano, outras 
atividades de atenção à saúde não especificadas 
anteriormente.

Serviço de 
manutenção e 
reparação

Reparação e manutenção de equipamentos de 
informática e comunicação.

Educação

Educação infantil e ensino fundamental, ensino 
médio, educação superior, educação profissional 
de nível técnico e tecnológico, atividades de apoio 
à educação, outras atividades de ensino.

Prioridade estratégica setorial - indÚstria

Critérios por segmento: Número absoluto de empresas; Empregos gerados e 
Participação na composição do PIB.

segmentos  
Prioritários desCrição do Cnae

Serviços Especializados 
para Construção

Demolição e preparação do terreno, instalações 
elétricas, hidráulicas e outras instalações 
em construções, obras de acabamento, 
obras de fundações, administração de obras, 
montagem e desmontagem de andaimes 
e outras estruturas temporárias, obras de 
alvenaria, serviços de operação e fornecimento 
de equipamentos para transporte e elevação 
de cargas e pessoas para uso em obras, 
perfuração e construção em poços de  água, 
serviços especializados para construção não 
especificados anteriormente.
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segmentos  
Prioritários desCrição do Cnae

Fabricação de Produtos 
de Minerais Não-
Metálicos

Fabricação de vidro e produtos do vidro, 
fabricação de cimento, fabricação de artefatos 
de concreto, cimento, fibrocimento, gesso 
e materiais semelhantes, fabricação de 
produtos cerâmicos, aparelhamento e outros 
trabalhos em pedras, fabricação de cal e gesso, 
decoração, lapidação, gravação, vitrificação 
e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro 
e cristal, fabricação de outros produtos de 
minerais não-metálicos não especificados 
anteriormente.

Confecção de Artigos do 
Vestuário e Acessórios

Confecção de roupas íntimas, confecção de 
peças de vestuário, confecção de roupas 
profissionais, fabricação de acessórios do 
vestuário, exceto para segurança e proteção.

Fabricação de Produtos 
Alimentícios

Fabricação de produtos de panificação, 
fabricação de biscoitos e bolachas, fabricação 
de derivados do cacau, de chocolates e 
confeitos, fabricação de massas alimentícias, 
fabricação de especiarias, molhos, temperos e 
condimentos, fabricação de alimentos e pratos 
prontos, fabricação de vinagres, fabricação de 
produtos para infusão.

Fabricação de 
Produtos de Metal, 
Exceto Máquinas e 
Equipamentos

Fabricação de estruturas metálicas e obras 
de caldeiraria pesada, fabricação de tanques, 
reservatórios metálicas e caldeiras, forjaria, 
estamparia, metalurgia do pó e serviços de 
tratamento de metais, fabricação de artigos 
de cutelaria, de serralheria e ferramentas, 
fabricação de equipamento bélico pesado, 
armas de fogo e munições, fabricação 
de produto de metal não especificados 
anteriormente.

Fabricação de Móveis

Fabricação de móveis com predominância 
de madeira, fabricação de móveis com 
predominância de metal, fabricação de outros 
materiais, exceto madeira e metal, fabricação 
de colchões.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO • SEBRAE/ES      23



segmentos 
Prioritários desCrição do Cnae

Alimentação

Abate e fabricação de produtos de carne, 
preservação do pescado e fabricação de 
produtos do pescado, fabricação de conservas 
de fruta, legumes e outros vegetais, fabricação 
de óleos e gorduras vegetais e animais, 
laticínios, moagem, fabricação de produtos 
amiláceos e de alimentos para animais, 
fabricação e refino de açúcar, torrefação e 
moagem de café, fabricação de outros produtos 
alimentícios.

Prioridade estratégica setorial - agronegóCio

Critérios por segmento: Prioritário para o governo do Estado, contido no Plano 
de Desenvolvimento da Agricultura e Participação na composição do PIB.

segmentos Prioritários

Cafeicultura

Pecuária

Fruticultura 

Avicultura e Suinocultura

Sistemas Agroecológicos de Produção 

Pesca e Aqüicultura

Floricultura
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Prioridade Estratégica Territorial – 
micro empreendedor individual (mei)

Critérios: Percentual no universo de público alvo por abrangência territorial; 
Segmentos mais expressivos nominalmente.

agenCia regional % do total de mei

Vitória 54,1

Cachoeiro de Itapemirim 8,2

Anchieta 7,8

São Mateus 6,9

Colatina 6,2

Linhares 4,8

Venda Nova do Imigrante 4,8

Nova Venécia 3,6

Aracruz 3,5

Prioridade Estratégica Territorial – 
micro e Pequenas empresas (mPe)

Critérios: Número absoluto de microempresas e Número absoluto de empresas 
de pequeno porte; Aumento absoluto do número de microempresas e Aumento 
absoluto do número de empresas de pequeno porte, entre 2008 e 2011.

agenCia regional % do total de mPe

Vitória 49,2

Cachoeiro de Itapemirim 10,9

Colatina 7,4

Linhares 4,5

Venda Nova do Imigrante 6,5

Anchieta 8,0

Nova Venécia 4,3

São Mateus 4,5

Aracruz 4,5

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO • SEBRAE/ES      25



gestão e monitoramento da estratégia

A gestão estratégica do SEBRAE/ES é um processo inovador na instituição, que 
visa mais efetividade no alcance dos resultados por meio de um gerenciamento 
da estratégia, de projetos e de atividades, mais eficiente. 

Este processo se dá em duas instancias distintas de monitoramento:

 Reunião de Monitoramento da Carteira, monitoramento operacional, trimestral, 
que evidencia o desempenho dos projetos e seus impactos nos resultados da 
organização. 

 Reunião de Análise da Estratégia, monitoramento estratégico, semestral, que 
evidencia o desempenho da estratégia, por meio da aferição dos indicadores 
estratégicos.

Estas reuniões são realizadas junto à Diretoria Executiva e o corpo gerencial, 
sendo coordenadas pelo Escritório de Projetos – UEPO Unidade de Estratégia, 
Planejamento e Orçamento.

O produto destas reuniões é a tomada de decisão, que poderá ensejar melhorias 
nos processos, projetos e atividades, e/ou a inclusão de novas iniciativas que 
garantam a execução da estratégia. As decisões tomadas geram um plano de 
ação capaz de assegurar o alcance dos resultados da Instituição.

Visando garantir a dinâmica de execução estratégica, adotou-se o Banco de 
Projetos e Atividades. Neste Banco ficam armazenadas propostas de projetos 
e atividades, competitivos e aderentes à estratégia, num fluxo constante de 
proposição. Ao surgirem disponibilidades de recursos orçamentários  e/ou um 
gap de execução na estratégica, estas propostas são priorizadas para entrar 
em execução.
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* RAE - Reunião de Análise Estratégica.
** GAPS - Oportunidade, espaço a ser ocupado.

DECISÕES

RAE*

MONITORAMENTO
DA ESTRATÉGIA

BANCO DE PROJETOS
E ATIVIDATES

Gestão
Estratégica

GAPS**

EXECUÇÃO DA
ESTRATÉGIA

* RAE - Reunião de Análise Estratégica.
** GAPS - Oportunidade, espaço a ser ocupado.

DECISÕES

RAE*

MONITORAMENTO
DA ESTRATÉGIA

BANCO DE PROJETOS
E ATIVIDATES

Gestão
Estratégica

GAPS**

EXECUÇÃO DA
ESTRATÉGIA
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Conselho deliberativo estadual 

SEBRAE /ES • Quadriênio 2011-2014

Presidente do Conselho deliberativo
Júlio da Silva Rocha Júnior

aderes – Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo

BANDES S/A – Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo

bb – Banco do Brasil S/A

CeF – Caixa Econômica Federal

FaCiaPes – Federação das Associações Comerciais e Empresariais 
do Espírito Santo

Faes – Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo

FeComérCio – Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo

FetransPortes – Federação das empresas de Transportes

Findes – Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo

ideies – Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo

OCB/ES – Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do 
Estado do Espírito Santo

sebrae naCional – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas

uFes – Universidade Federal do Espírito Santo

Conselho FisCal

SEBRAE /ES • Quadriênio 2011-2014
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Findes – Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo 
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Estado do Espírito Santo
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