SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

SEBRAE/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

Relatório de Gestão do exercício de 2012 apresentado aos órgãos de controle interno e externo
como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da
Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN
TCU nº 119/2012 e DN TCU nº 121/2012, da Portaria TCU nº 150/2012.

Porto Alegre - RS / 2013

1. Identificação

QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO SEBRAE – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul
Denominação abreviada: SEBRAE/RS
Vinculação Ministerial: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC
CNPJ: 87.112.736/0001-30
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.
Telefones/Fax de contato: (51) 3216-5071

Código CNAE: 9430-8/00

Endereço Eletrônico: www.sebrae-rs.com.br
Página na Internet: www.sebrae.com.br
Endereço Postal: Rua sete de setembro, 555 – CEP 90.010-190
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Lei nº 8029 de 12/04/1990 - DOU 13/04/99
Decreto nº 99570 de 09/10/1990 - DOU 10/10/90
Estrutura: Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

Criação
Criado em 12 de abril de 1990, pela Lei nº 8.029, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE) é um serviço social autônomo, instituído como entidade
associativa de direito privado e sem fins lucrativos. Concebido para apoiar o desenvolvimento e
fomentar a difusão de metodologias, programas e projetos, tem como propósito fundamental
promover e desenvolver a competitividade das micro e pequenas empresas, com vistas a
fortalecer a economia, gerar postos de trabalho e renda de empreendedores e empregados. No
conjunto, um complexo de ações de larga abrangência levadas a efeito nas áreas da agricultura,
da indústria e de comércio e serviços – três dos mais expressivos pilares da economia brasileira –
em sintonia com as políticas e os planos de desenvolvimento do país nas esferas federal, estadual
e municipal.
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MISSÃO E VISÃO
Como promotor de desenvolvimento, o SEBRAE pauta suas ações em dois componentes
estratégicos, conformados de modo claro e direto nos conceitos de missão e visão:
MISSÃO: promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas
empresas e fomentar o empreendedorismo.

VISÃO: ter excelência no desenvolvimento das micro e pequenas empresas, contribuindo para a
construção de um Brasil mais justo, competitivo e sustentável.
Fonte: Histórico, Estatutos e Regimentos 2012.

1.1. Cenário de Atuação

O SEBRAE/RS – tem por objetivo primordial de fomentar o desenvolvimento das micro e
pequenas empresas, industriais, comerciais, agrícolas e de serviços, em seus aspectos
tecnológicos, gerenciais e de recursos humanos, em consonância com as políticas nacionais de
desenvolvimento.

O âmbito de atuação do SEBRAE/RS constitui-se no apoio à Micro e Pequena Empresa no
Estado do Rio Grande do Sul, com vistas à melhoria do seu resultado e ao fortalecimento do seu
papel social.

O SEBRAE Nacional recebe recursos conforme Lei no. 8.154, de 28 de dezembro de 1990,
mediante contribuição para fiscal das empresas privadas instaladas no País. Parte desses recursos
são repassados aos SEBRAE dos Estados e Distrito Federal para manutenção de suas atividades
e programas. O SEBRAE dos Estados e Distrito Federal tem autonomia financeira,
administrativa, patrimonial e contábil, sendo constituído como entidade juridicamente autônoma.

O SEBRAE/RS é uma entidade isenta do Imposto de Renda por ser uma sociedade civil sem fins
lucrativos que presta serviços para os quais foi instituída.

Norma que estabelece a estrutura orgânica no período de gestão. As normas que estabelecem a
estrutura orgânica são o Estatuto Social e o Regimento Interno.
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1.2. Organograma

Conselho Deliberativo Estadual (CDE)
Órgão colegiado de direção superior, que detém o poder originário e soberano no âmbito do
SEBRAE/RS. Sua composição, atribuições e responsabilidades obedecem ao Estatuto Social do
SEBRAE/RS.

Conselho Fiscal (CF)
Órgão de assessoramento do CDE para assuntos de gestão contábil, patrimonial e financeira. Sua
composição, atribuições e responsabilidades obedecem ao Estatuto Social do SEBRAE/RS.

Diretoria Superintendência (DISUP)
Responsável pelas ações de Articulação Institucional e representatividade da entidade perante os
parceiros e instituições. Suas atribuições e responsabilidades obedecem ao Estatuto Social do
SEBRAE/RS.
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Gerências Regionais (GEREG)
Atuar como promotora do desenvolvimento dentro dos municípios que compõem a área de
abrangência da Regional executando projetos de atendimento coletivo, individual, de
desenvolvimento local e de políticas públicas de acordo com a estratégia estabelecida, bem como
exercer articulação institucional junto a instituições públicas e privadas representando o
SEBRAE/RS no âmbito geográfico ao qual está inserida.
Suas responsabilidades estão distribuídas conforme segue:
a) É responsável pelos projetos/atividades de Articulação Institucional relacionados à
Diretoria da Superintendência;
b) É responsável pelos projetos/atividades de Conhecimento e Tecnologias e projetos de
Atuação Finalística, em relação à Diretoria Técnica;
c) No que diz respeito à DAF, é responsável pela execução de atividades de Gestão Interna.
Assessoria Auditoria (ASAUD)
Gerenciar os processos relacionados à área de auditoria interna, auditoria externa e aos órgãos de
controle externo CGU/PR e TCU, elaborando relatórios e prestando informações referentes ao
SEBRAE/RS.
Monitorar o nível de adequação dos controles internos nos processos da Entidade, considerando
os normativos internos e os regramentos emanados pelos órgãos de controle externo.
Verificar a adequada utilização das normas técnicas relacionadas às demonstrações contábeis da
Entidade, considerando os pronunciamentos contábeis aplicáveis e as normas de auditoria
vigentes.

Gerência de Comunicação e Marketing (GMKT)
Abrange o planejamento, o desenvolvimento, a implantação e o acompanhamento de ações de
comunicação institucional e de relacionamento da Entidade, visando fortalecer a imagem do
SEBRAE/RS junto aos seus segmentos-alvo, criando um ambiente favorável à atividade da
entidade.

Assessoria Geral (ASGER)
Coordenar as atividades da Secretaria Executiva e prestar atendimento à DIREX, fazendo, ainda,
a interface da mesma com as Gerencias Regionais.
A Assessoria Geral é composta pelo Assessor Geral, pela Secretaria Executiva e por outros
colaboradores definidos, conforme quadro de pessoal aprovado.
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Assessoria Jurídica (ASJUR)
Assessorar a Entidade na área jurídica elaborando defesas judiciais e administrativas, bem como
viabilizar os projetos do SEBRAE/RS, analisando os mesmos sob o ponto de vista legal e
elaborando instrumentos jurídicos pertinentes, prestando, ainda, consultoria nas mais diversas
áreas do Direito para os diversos setores do SEBRAE/RS.

Assessoria de Planejamento e Orçamento (ASPLAN)
Criar condições para implementar a estratégia do SEBRAE/RS utilizando os processos de
planejamento, orçamento, rede de apoio a projetos, monitoramento da estratégia, observatório
das MPE’s, assessoria econômica e inteligência analítica.

Gerência de Políticas Públicas (GPP)
Atuar na articulação, formulação, mobilização e indução, para que o SEBRAE/RS se posicione
institucionalmente no campo das políticas públicas, com o objetivo de criar um ambiente legal
favorável ao desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas e no fomento ao
empreendedorismo.

Gerência de Processos e Monitoramento (GPM)
Atuar na articulação das ações de gestão de processos, sendo responsável pela coordenação das
demandas de processos, através do mapeamento, análise e implantação de melhorias, apoio no
plano de treinamento e divulgação dos processos modelados e pelo acompanhamento da
execução dos processos e dos indicadores de desempenho e resultado.

Diretoria de Administração e Finanças (DAF)
Responsável pelas ações administrativas e financeiras de gestão interna. Suas atribuições e
responsabilidades obedecem ao Estatuto Social do SEBRAE/RS.

Gerência de Administração, Logística e Suprimento (GELOG)
Realizar as compras, licitações, contratos de serviços, gestão de contratos de serviços
administrativos e de manutenção, controle normativo dos processos licitatórios e registro de
documentos afins.
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Gerência de Finanças e Contabilidade (GEFIN)
Monitorar a execução financeira do SEBRAE/RS, de tal forma que a organização tenha meios de
realizar seus objetivos.
Provisionar e gerenciar os recursos financeiros necessários à consecução das atividades do
SEBRAE/RS.
Registrar todos os atos e fatos que afetem a situação patrimonial, financeira e econômica da
organização.

Gerência de Credenciados (GC)
Responsável pelos processos relacionados à logística de atendimento para agendamento de
prestadores de serviço de consultoria/instrutoria. Tem como principais objetivos manter cadastro
de prestadores de serviço capacitados nas soluções metodológicas do SEBRAE/RS e
SEBRAE/NA, em quantidade necessária para atendimento da demanda, atualizado e qualificado,
e contratando, remunerando e avaliando os mesmos conforme normas existentes.

Gerência de Gestão de Pessoas (GEPS)
Gerenciar os processos relacionados à gestão e administração da força de trabalho do
SEBRAE/RS com o objetivo de instalar e manter equipes de alta performance, por meio da
criação de condições que favoreçam um ambiente organizacional apropriado à aquisição,
retenção e ao desenvolvimento de competências compatíveis com a missão do SEBRAE.

Gerência de Tecnologia da Informação (GETI)
Gerenciar os sistemas de informação, bem como a aquisição, manutenção e o uso de hardware e
software, telecomunicações e automação utilizados pelo SEBRAE/RS para armazenamento de
dados e produção de informações, com o objetivo de gerar conhecimento e conectividade para as
pessoas e processos de negócio da Entidade.

Diretoria Técnica (DITEC)
Responsável pelas ações de ordem técnica relacionadas a Conhecimento e Tecnologias e
Atuação Finalística. Suas atribuições e responsabilidades obedecem ao Estatuto Social do
SEBRAE/RS.
Na Diretoria Técnica são 5 (cinco) as Gerências/ Assessorias que integram a estrutura
organizacional do SEBRAE/RS. Essas áreas tem como objetivo criar ações, serviços, incentivos
e todos os produtos voltados diretamente para apoiar as micro e pequenas empresas, alinhados
com o direcionamento estratégico do SEBRAE/RS.
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Gerência Setorial do Agronegócio (GAGRO)
Atuar no desenvolvimento do Setor do Agronegócio, cadeias e cooperativas, com expressiva
presença de micro e pequenas empresas, visando sua inserção competitiva no mercado e o
desenvolvimento sustentável, superando gargalos em sua estrutura produtiva, organizacional e
relacional.

Gerência Setorial de Comércio e Serviços (GCOM)
Atuar no desenvolvimento de setores de comércio e serviços, cadeias e redes de cooperação, com
expressiva presença de MPEs, visando sua inserção competitiva no mercado e o
desenvolvimento sustentável, superando gargalos em sua estrutura produtiva, organizacional e
relacional.

Gerência Setorial da Indústria (GIND)
Atuar no desenvolvimento do setor da indústria, cadeias e arranjos produtivos locais, com
expressiva presença de micro e pequenas empresas, visando sua inserção competitiva no
mercado e o desenvolvimento sustentável, superando gargalos em sua estrutura produtiva,
organizacional e relacional.

Gerência de Atendimento Individual (GAI)
Capacitar o empreendedor, com o foco no desenvolvimento das competências necessárias para
abrir e gerir com sucesso um empreendimento e disseminar a cultura empreendedora no Rio
Grande do Sul.

Gerência de Inovação e Tecnologia (GIT)
Promover a inovação e as facilidades para o acesso à tecnologia, bem como difusão de
informações tecnológicas para as micro e pequenas empresas. Apoiar as MPEs com vistas à
modernização contínua de seus processos produtivos.
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2.

Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações

2.1 Estratégia de Atuação

De acordo com o Estatuto do SEBRAE/RS aprovado em 27/08/2010:
Art. 5º - O SEBRAE/RS, no seu âmbito territorial de atuação, tem por objetivo fomentar o
desenvolvimento sustentável, a competitividade e o aperfeiçoamento técnico das microempresas
e das empresas de pequeno porte industriais, comerciais, agrícolas e de serviços, notadamente
nos campos da economia, administração, finanças e legislação; da facilitação do acesso ao
crédito; da capitalização e fortalecimento do mercado secundário de títulos de capitalização
daquelas empresas; da ciência, tecnologia e meio ambiente; da capacitação gerencial, da
assistência social, em consonância com as politicas nacionais de desenvolvimento.
A missão do SEBRAE/RS segue a definida pelo Sistema SEBRAE, que tem como objetivo
“Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das MPEs e fomentar o
empreendedorismo”.
De forma a garantir a convergência com o Direcionamento estratégico do Sistema SEBRAE
2009-2015, o SEBRAE/RS adota o mesmo mapa estratégico utilizado pelo SEBRAE/NA,
incluindo a missão, visão de negócio e objetivos estratégicos, demonstrado a seguir:

Mapa Estratégico Sebrae-RS
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Tendo como base a competência delimitada pelo Estatuto do SEBRAE/RS, o Direcionamento
Estratégico do Sistema SEBRAE 2009-2015, documento constituído pelo SEBRAE Nacional e o
cenário econômico e social do país e das micro e pequenas empresas, o planejamento estratégico
do SEBRAE/RS para o quadriênio 2012-2015 foi elaborado com a utilização de pesquisas de
necessidades de clientes, pesquisa com os coordenadores de carteira e gestores de projetos e por
meio da avaliação do modelo de atuação vigente até então.

As pesquisas de necessidades de clientes foram realizadas com o objetivo de mapear questões
relativas a cada público alvo atendido, de forma a contemplar os empreendimentos formais de
micro e pequeno porte, e potenciais empresários, de acordo com o descrito em seu Estatuto
Social e no Direcionamento Estratégico citado.

Com o objetivo de viabilizar a estratégia de atuação utilizada, foi realizada uma pesquisa para
sua avaliação, envolvendo os gestores de projetos de atendimento e os coordenadores de
carteiras de projetos do SEBRAE-RS. Em conjunto com as informações provenientes do
monitoramento da estratégia, que envolvem o acompanhamento dos indicadores físicos e
financeiros relacionados à execução da instituição, foi traçado um panorama operacional, de
forma a viabilizar a construção do planejamento estratégico para o período, consolidado em uma
proposta de modelo de atuação para o planejamento plurianual 2012-2015 (PPA 2012-2015).

A partir da proposta do modelo de atuação, foram definidas as regras de negócio para a
proposição de projetos de atendimento, os indicadores institucionais e as metas mobilizadoras
pela Diretoria Executiva. Após a definição destes, as prioridades locais foram definidas, tendo
como base os insumos já utilizados e, também, as prioridades nacionais definidas pelo
SEBRAE/NA. As prioridades locais referentes a projetos e atividades de gestão interna foram
revisadas e complementadas pelas gerências contidas na Diretoria de Administração e Finanças.
As prioridades associadas ao atendimento a clientes, por sua vez, foram revisadas e propostas
pelas Gerências Setoriais da Indústria, Comércio e Serviços, Agronegócios e a Gerência de
Atendimento Individual, sendo validadas pela Diretoria Executiva.

Após a constituição das prioridades estratégicas locais, foi realizada uma oficina de
planejamento, envolvendo os Gerentes de todas as áreas do SEBRAE/RS, os Coordenadores de
Carteiras de Projetos e os Gestores dos Projetos de Atendimento. Durante a oficina de
planejamento, foram apresentadas as diretrizes nacionais e estaduais, os resultados das pesquisas
realizadas, o acompanhamento das informações relacionadas ao monitoramento da estratégia e as
prioridades, nacionais e locais, elencadas. Possuindo como base essas informações, os gestores
de projetos propuseram a carteira de projetos do PPA 2012-2015, que, após validação da
Diretoria Executiva do SEBRAE/RS, foi validada pela Diretoria Executiva do SEBRAE/NA, e
pelos Conselhos Deliberativos Estaduais e Nacionais.
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2.1.1 Objetivos Estratégicos

O Mapa Estratégico e os Objetivos Estratégicos utilizados pelo SEBRAE/RS são provenientes
do Mapa utilizado pelo Sistema SEBRAE, de forma a garantir a aderência da estratégia local
com a nacional, bem como a unicidade da instituição.

Perspectivas

Objetivo Estratégico

Cumprimento da
Missão

Os objetivos estratégicos e sua descrição, são listados a seguir:

M1 - Promover a competitividade
e o desenvolvimento sustentável
das MPEs

Atuar como agente catalisador de iniciativas para
melhorar a competitividade das Micro e Pequenas
empresas, gerando resultados crescentes e de impacto
para o desenvolvimento sustentável do Brasil.

M2 - Fomentar o
empreendedorismo

Incentivar o empreendedorismo no Brasil através de
soluções articuladas para estruturação de MPE.

Partes interessadas

Objetivo Estratégico
C1 - Ser reconhecido como líder
na articulação e gestão de
iniciativas que elevem a
competitividade das MPEs e
fomentem o empreendedorismo
C2- Ser reconhecido como
importante instituição indutora do
desenvolvimento do país

Processos Internos

Objetivo Estratégico

Descrição do Objetivo Estratégico

Descrição do Objetivo Estratégico
Ser reconhecido como líder na articulação e gestão de
iniciativas que permitam o fácil acesso a informações,
conhecimentos, inovação e mercado que fomentem a
cooperação, o empreendedorismo, elevando
competitividade das MPE no mercado, garantindo sua
satisfação e fidelidade.
Ser referência como instituição indutora do
desenvolvimento através do empreendedorismo e das
MPE, promovendo a geração de emprego e renda e
melhoria do desenvolvimento socioeconômico e
ambiental do País.
Descrição do Objetivo Estratégico

P1 - Promover a inovação nas
MPE*

Incentivar a cultura de inovação nas MPE, buscando a
ampliação dos seus canais de acesso à inovação, e
desenvolvendo diretamente e através de parceiros,
novos modelos de negócios, de gestão, processos e
produtos para serem incorporados às MPE, ampliando
a sua competitividade empresarial.
- Inovação Tecnológica, Modelos de negócio e de
gestão, Inclusão digital, Incubadoras, Universidades,
Institutos de Pesquisa e Parques Tecnológicos.

P2 – Fortalecer a cooperação
entre as MPE*

Promover a cultura da cooperação e o desenvolvimento
de redes empresariais e institucionais, nacionais e
internacionais, com ênfase no fortalecimento de
parcerias efetivas e na formação de lideranças:
- Redes, Cooperativas, Consórcios, Associações, etc.
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P3 - Potencializar a conquista e
ampliação de mercados*

Estimular e apoiar a manutenção e a conquista de
mercados, nacionais e internacionais, através da
implantação de mecanismos de acesso ao mercado:
- Comércio eletrônico, consumo consciente, utilização
de meios eletrônicos de pagamento,
internacionalização (exportação e importação),
certificação, rastreabilidade, responsabilidade
socioambiental, cadeias produtivas de grandes
empresas, redes, consórcios, cooperativas, classes C, D
e E.

P4 – Orientar e capacitar em
gestão, tecnologia e processos*

Oferecer produtos e serviços de excelência, presencial
e à distância, que atendam às necessidades das MPE e
dos empreendedores, para que eles possam alcançar
padrões mundiais de competitividade. Disseminar
informações e dotar de conhecimentos sobre gestão de
negócios as MPE e os empreendedores, em todas as
áreas do conhecimento que sejam alavancadoras do seu
desenvolvimento empresarial.
- Empreendedorismo, Gestão de MPE, Formalização,
Inovação, Mercados, Inteligência Competitiva, Acesso
a Serviços Financeiros, Processos, Tecnologia,
Legislação, Formação de lideranças.

P5 - Ampliar a visibilidade
institucional e fortalecer a imagem
do Sebrae

Buscar o fortalecimento da imagem do Sistema Sebrae
junto a seus públicos alvo, através de soluções de fácil
acesso e gestão focada em resultado.

P6 - Ampliar a alavancagem de
recursos*

Alavancagem inclui Receitas obtidas pelo recebimento
de faturamentos junto aos beneficiados dos produtos e
também da participação não financeira de parceiros e
outras partes interessadas nos projetos.

P7 – Ter excelência e
transparência na aplicação dos
recursos

Maximizar e assegurar a aplicação dos recursos
financeiros disponíveis, de forma econômica e
transparente, gerando resultados efetivos para as MPE.

P8 – Promover a cultura do
empreendedorismo

Promover a cultura do empreendedorismo por meio da
valorização de iniciativas que apoiem o fortalecimento
das MPE com ênfase no desenvolvimento da educação
empreendedora do país:
- Disseminação junto à sociedade.
– Educação em todos os níveis.

P9 – Articular e fortalecer redes
de parceiros em prol das MPEs*

Articular e fortalecer parcerias nacionais e
internacionais para mobilizar recursos, competências e
conhecimento em prol do empreendedorismo e do
desenvolvimento das MPE:
- Conhecimento.
- Inovação e Tecnologia.
- P&D.
- Parceiros e Redes nacionais e internacionais

P10 - Estimular a ampliação do
acesso a serviços financeiros

Articular soluções e induzir políticas junto ao Sistema
Financeiro Nacional, entidades não reguladas,
organismos internacionais para a ampliação do acesso
e redução de custos dos serviços financeiros para
empreendedores e MPE:
- Micro finanças, acesso ao crédito (capital de
giro/investimento/misto), acesso ao financiamento para
inovação/capital de risco (Fundos, FINEP, etc.) e
financiamento para exportação.
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P11 - Articular, propor e apoiar
a implementação de políticas
públicas*

Intensificar a atuação do Sebrae como agente indutor
de ações em prol das MPE junto ao poder público nos
seguintes aspectos legais:
- Regulamentação e implementação da Lei Geral nos
estados e municípios, Socioambiental, Exportação,
Reforma Trabalhista, Desburocratização, Legalização
das empresas, Acesso ao crédito e capital, Reforma
Tributária, Incentivo à Tecnologia e Inovação,
Compras governamentais e Acesso à Justiça.

P12 - Ter excelência em gestão
focada em resultados*

Tornar a gestão por resultados do Sistema Sebrae um
valor incorporado por seus colaboradores, parceiros e
partes interessadas, tornando-se um modelo de
referência em gestão, reconhecido nacional e
internacionalmente.

Pessoas, Tecnologia e Conhecimento

Objetivo Estratégico

Descrição do Objetivo Estratégico

A1 – Desenvolver competências
e reter talentos internos e
externos*

Aprimorar a contratação, o acompanhamento e a
avaliação das pessoas, investindo no desenvolvimento
contínuo e na retenção de competências dos
colaboradores internos e externos (parceiros) que
garantam a obtenção dos resultados estratégicos do
Sistema Sebrae:
- Profissionalização orientada para excelência técnica
- Gestão sistêmica (visão integrada de processos com
multifuncionalidade)
- Conhecimento da realidade sobre as MPE e do seu
mercado de atuação.
- Relacionamento interpessoal e motivação.

A2 - Ter um ambiente de
trabalho integrado, que
promova a cultura de resultados
e a qualidade de vida*

Estimular atitudes dos colaboradores que os levem a
entender e desenvolver a cultura de trabalho com foco
em resultados e com aumento de produtividade em
suas atividades. Incentivar, através de diretrizes,
políticas e programas, um ambiente que propicie a
qualidade de vida dos colaboradores.

A3 – Desenvolver e implantar a
gestão do conhecimento sobre e
para as MPE

Desenvolver e implantar no Sistema SEBRAE um
processo de gestão do conhecimento, através da
captação, geração e busca constante de melhores
práticas no Brasil e no exterior, para apoiar a atuação
das MPE em áreas estratégicas (mercado, gestão,
inovação, tecnologia, inteligência competitiva, etc.);
bem como orientar a atuação do SEBRAE junto às
MPE (setores – produtos e serviços, cadeias
produtivas, regiões, territórios, APL prioritários)
- Conhecimento da realidade sobre e para as MPE, e de
seu mercado de atuação.

A4- Aprimorar a utilização das
tecnologias de informação e
comunicação para dinamizar a
gestão do Sistema Sebrae e o
atendimento ao público
externo*

Aprimorar as tecnologias de informação e
comunicação e intensificar o seu uso para dinamizar a
integração do Sistema Sebrae e desenvolver soluções
inovadoras para o atendimento ao público externo.

* Objetivos Priorizados para o ano de 2012
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Objetivos Estratégicos
- Orçamento 2012
P1 - Promover a
Inovação nas MPE
P4 - Orientação e
Capacitação Empresarial
P3 - Conquista e
Ampliação de Mercados
P5 - Visibilidade
Institucional e Imagem
do Sebrae
A4 - Tecnologias de
Informação e
Comunicação
P7 - Promoção da
Cultura do
Empreendedorismo
P12 - Excelência em
Gestão para Resultados
P11 - Articulação e
Apoio a Políticas
Públicas
A1 - Desenvolver
competências e reter
talentos internos e
externos
P2 - Fortalecimento da
Cooperação entre MPE
P6 - Ter Excelência e
Transparência na
aplicação dos recursos
A3 - Gestão do
Conhecimento
P9 - Desenvolvimento
Territorial e de Sistemas
Produtivos Locais
A2 - Ambiente de
Trabalho
P8 - Articulação e
Fortalecimento de Redes
de Parceiros
P10 - Ampliação do
Acesso a Serviços
Financeiros
Total vinculado aos
Objetivos Estratégicos

Valor
Previsto
Previsto
Original Ano Ajustado
(2012 )

Compo
sição

Valor
Valor Previsto
Realizado
Ajustado (até
(até
Dezembro)
Dezembro)

% de
Execução
(até
Dezembro)

22.804.493

24.517.360

100,00%

24.517.360

22.061.745

89,98%

23.667.413

25.089.264

100,00%

25.089.264

23.787.144

94,81%

10.616.864

12.887.525

100,00%

12.887.525

12.060.357

93,58%

4.125.000

4.874.845

100,00%

4.874.845

4.710.745

96,63%

2.672.125

3.735.971

100,00%

3.735.971

3.658.996

97,94%

2.768.215

2.944.690

100,00%

2.944.690

2.875.478

97,65%

2.361.556

2.592.311

100,00%

2.592.311

2.477.399

95,57%

1.040.000

1.757.206

100,00%

1.757.206

1.662.278

94,60%

1.059.624

1.676.218

100,00%

1.676.218

1.585.879

94,61%

43.260

502.770

100,00%

502.770

498.450

99,14%

86.950

370.521

100,00%

370.521

350.239

94,53%

247.300

201.554

100,00%

201.554

168.491

83,60%

0

84.000

100,00%

84.000

43.558

51,85%

48.400

70.400

100,00%

70.400

55.739

79,18%

35.000

16.400

100,00%

16.400

16.039

97,80%

32.001

512

100,00%

512

511

99,77%

71.608.201

81.321.547

60,70%

81.321.547

76.013.049

93,47%

Recursos Humanos

35.738.364

35.738.364

67,89%

35.738.364

36.140.378

101,12%

Administração Geral

2.266.000

5.341.352

10,15%

5.341.352

4.163.202

77,94%

Suporte Operacional

8.380.500

9.770.692

18,56%

9.770.692

9.488.660

97,11%

Inversão Financeira

500.000

1.790.538

3,40%

1.790.538

1.290.538

72,08%

Total vinculado
indiretamente aos
Objetivos Estratégicos

46.884.864

52640946

39,30%

52640946

51.082.777

97,04%

Total Geral

118.493.065

133.962.493

100%

133.962.493

127.095.826

94,87%
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2.1.2 Prioridades Locais

As prioridades locais foram definidas tendo como base o Direcionamento Estratégico do Sistema
Sebrae, o Cenário de Atuação do Sistema Sebrae e as prioridades nacionais definidas pelo
SEBRAE/NA. As prioridades locais referentes a projetos e atividades de gestão interna foram
revisadas e complementadas pelas gerências contidas na Diretoria de Administração e Finanças,
de forma a garantir os recursos necessários para os projetos de atendimento.

As prioridades associadas ao atendimento a clientes, por sua vez, foram revisadas e propostas
pelas Gerências Setoriais da Indústria, Comércio e Serviços, Agronegócios e a Gerência de
Atendimento Individual, sendo validadas pela Diretoria Executiva. Foram utilizadas, como
critérios de priorização, informações referentes ao cenário econômico e empresarial do estado,
como a participação dos setores no Produto Interno Bruto (PIB) estadual, a concentração
empresarial e a geração de empregos.

A relação das prioridades locais, com os respectivos valores previstos e realizados é listada a
seguir:

Prioridades Locais

Previsto
Original

Previsto
Ajustado

Total
Executado

%
Exec.

Apoiar a implementação de políticas públicas que promovam
a melhoria do ambiente, da competitividade das pequenas
empresas e do desenvolvimento regional.

5.937.500

2.307.015

2.149.222

93%

Aumentar a eficiência produtiva das MPEs dos segmentos
metalmecânico, confecção, alimentos e móveis nas regiões
Metropolitana, Sinos, Serra, Vale do Taquari, Planalto e
Noroeste, através da inovação e da melhoria em gestão, com
foco em mercado.

8.192.723

10.121.371

9.658.025

95%

Buscar a excelência na gestão de processos, com
confiabilidade e rastreabilidade das informações, foco em
resultados e eficiência na aplicação dos recursos.

17.613.175

23.827.472

22.238.272

93%

Disponibilizar serviços de qualidade para o Atendimento
Individual, adequados e atualizados às necessidades dos
clientes, com foco em gestão e inovação.

23.796.904

28.405.413

26.928.551

95%

Grupos organizados de empresas da cadeia de turismo nas
regiões Sul, Serra e Metropolitana, focado em
sustentabilidade, hospitalidade, inovação e produção
associada ao turismo.

540.000

874.068

803.106

92%
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Grupos organizados de empresas de comércio varejista e
serviços, nas regiões Noroeste, Campanha, Norte, Vale do
Taquari e Planalto, inseridos em aglomerados comerciais
focando na atratividade do local, promoção comercial e
melhoria da gestão.

2.280.000

1.945.369

1.835.061

94%

Grupos organizados de empresas dos segmentos de
artesanato, varejo de moda, beleza, gastronomia, e reparação
veicular nas regiões Metropolitana, Serra, Sinos e Centro,
com foco na qualidade e produtividade.

785.000

859.748

838.528

98%

Melhorar o nível de gestão e cooperação dos nossos clientes,
através da organização de grupos específicos em projetos de
atendimento setorial coletivo.

6.580.043

7.550.751

7.169.589

95%

Promover a melhoria da qualidade do produto e ganho de
escala na cadeia da fruticultura, nas Regiões Norte, Serra
Gaúcha, Vale do Sinos e na Campanha e Fronteira Oeste,
através de ações de capacitação, tecnologia e acesso mercado.

508.348

521.179

480.776

92%

Promover a produção de carne bovina, através da melhoria
dos processos gerenciais e da inovação tecnológica, com foco
na agregação de valor e na conservação da biodiversidade dos
Biomas Pampa e Mata Atlântica.

620.000

741.570

651.169

88%

Promover a produção de leite bovino das Regiões do Vale do
Taquari, Noroeste, Planalto e Norte, através de ações de
qualidade e a produtividade, respeitando os princípios da
Produção Integrada.

813.000

1.235.406

1.195.425

97%

Promover o acesso das MPEs gaúchas à inovação
tecnológica, através de ações de subvenção econômica,
possibilitando o aumento da competitividade das empresas.

5.396.284

7.560.892

7.219.048

95%

Promover o aprimoramento e a disseminação de produtos,
serviços e metodologias que atendam às necessidades do
cliente.

500.000

583.783

472.951

81%

Promover o aumento da competitividade das MPEs do
segmento de couro, calçados e componentes nas regiões Vale
dos Sinos e Paranhana, através de ações de inovação e acesso
a mercados.

1.489.125

1.340.264

1.313.733

98%

Promover o fortalecimento das MPEs da cadeia de petróleo,
gás e energia nas regiões Metropolitana, Sinos, Serra e Sul,
através da capacitação em gestão e do fomento ao
encadeamento produtivo.

1.975.000

1.904.235

1.856.987

98%

Redes de cooperação sediadas nas regiões Metropolitana,
Noroeste, Serra e Sinos, buscando a qualificação da gestão e
o aumento da rentabilidade.

410.000

935.295

906.976

97%

Ter um ambiente de trabalho que estimule o conhecimento, o
crescimento profissional e o desenvolvimento das
competências organizacionais.

37.604.988

39.584.689

38.524.566

97%

Estratégia Atuação

115.042.090

130.298.520

124.241.983

95%
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2.1.3 Medidas de Gestão do Plano

A partir dos objetivos estratégicos priorizados, foram elencadas as medidas de gestão, com o
intuito de viabilizar a estratégia adotada pelo SEBRAE/RS. As medidas de gestão e as ações
realizadas são listadas a seguir:

Medida de Gestão
Qualificação do atendimento
Capacitação de Técnicos de
Atendimento
Técnicos habilitados para consultorias
e instrutorias

Ação

Capacitação dos 54 técnicos de atendimento para atendimento em
finanças, tributos, marketing, recursos humanos e também quanto à
forma de abordagem do atendimento. Capacitados para realização de
palestras gerenciais.

Em agosto de 2011 a Central de Relacionamento iniciou as atividades
do Núcleo Ativo, onde ampliou a equipe com mais 10 pessoas para
Ampliação e qualificação da Central
atividades de prospecção e pesquisa junto ao cliente do Sebrae,
de Relacionamento
totalizando 34 pessoas na operação. Esta equipe passou por uma
capacitação de mais de 40 horas sobre soluções Sebrae e Jeito Sebrae
de Atender.
Sistemática de Monitoramento de Resultados
Acompanhamento dos resultados através do boletim executivo e
reuniões mensais. Lançamento de pagina Estratégia Sebrae na intranet
Gestão Estratégica de Resultados
com a disponibilização de todos os documentos relacionados ao
planejamento e monitoramento.
Mapeamento contínuo das Necessidades dos Clientes
Atuação assertiva junto aos Clientes
(Pequenas Empresas e EI)

Realização de pesquisas de necessidades de clientes.

Novos canais de relacionamento e
distribuição (SMS, Chat, Internet)

Implantado atendimento por redes sociais, sms e também através de
chat no site do Sebrae-RS

Estrutura de Gestão de Processos
Foco na Qualidade e na Simplificação

Criação de Área para mapeamento, redesenho e monitoramento de
processos.

Gestão de Soluções
Foco no aprimoramento e
disseminação de produtos e serviços,
alinhado às políticas nacionais

Alinhamento com o desenvolvimento de produtos do Sebrae-NA Alinhamento do cadastro de produtos.

Atuação no Clima Organizacional
Desenvolvimento de Equipes e
Lideranças

Realizado programa de desenvolvimento de equipes e programa de
desenvolvimento de lideranças em andamento.

Estudar e propor alternativas para melhorar a atratividade para atuação dos bolsistas no Programa ALI
A atuação dos bolsistas do Programa ALI tornou-se mais atrativa a
partir do aumento do valor da bolsa de R$ 2.400,00 para R$ 3.000,00
Analise da viabilidade de apoio a
por mês. Além disso, foi incluído uma ajuda de custo de R$ 600,00
reembolso de custeio
para pagamento das despesas com: microcomputador portátil, internet
móvel e plano de saúde. Com relação à capacitação dos agentes, foi
oferecido um treinamento de 280 horas, carga horária próxima a um
curso de pós-graduação, o benefício de bolsas de estudo em cursos do
Atrativos para capacitação com
Sebrae quando cumpridas as metas e aquisição de passaportes em
produtos/serviços do Sebrae
grandes eventos como: Congresso do PGQP e Congresso de Inovação,
como forma de recompensa.
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Estabelecer responsáveis estaduais pela Gestão dos Programas
Designar os Gestores Estaduais
responsáveis pelos Programas
Nacionais.

Designados gestores de programas nacionais, com gestores exclusivos.

Sistema de Gestão de Credenciados

Selecionar, capacitar e avaliar
consultores para atender a demanda
por produtos e serviços dos projetos

Processo Seletivo 2011 – 419 candidatos, dos quais 93 aprovados.
Para a realização do processo foram feitos os seguintes movimentos:
- Adequação do Edital de Credenciamento – revisão anual do
instrumento;
- Divulgação do Processo de Credenciamento – através de e-mails para
público interno e externo, com mídia paga (rádio e jornal);
- Realização do processo – seleção de candidatos, avaliação de
currículos, recebimento de documentação e etapa presencial;
- Processo Seletivo 2012 – 529 candidatos, com 123 novos
profissionais de empresas credenciados habilitados e 29 Entidades
executoras habilitadas;
Para a realização do processo foram feitos os seguintes movimentos:
- Adequação do Edital de Credenciamento – revisão anual do
instrumento;
- Divulgação do Processo de Credenciamento – através de mídias
gratuitas (e-mail, redes sociais, etc.), com reuniões presenciais nas
Regionais e com criação de material gráfico e digital;
- Realização do processo – seleção de candidatos, avaliação de
currículos, recebimento de documentação. Etapa presencial a realizar.
- Processo de Orientação e Capacitação – 50 credenciados capacitados
nacionalmente para multiplicação de metodologia e 1885 credenciados
habilitados em soluções Sebrae;
- Processo de Avaliação – tratamento de 261 considerações tratadas,
recebidas de clientes ou de colaboradores internos. A ação envolve
alinhamento com o credenciado, colaborador responsável pela
consideração e com o cliente, quando necessário.

2.2 Metas

O desempenho do Sistema Sebrae na execução de sua estratégia é monitorado por meio de
indicadores denominados Resultados Institucionais e Metas Mobilizadoras.

2.2.1 Resultados Institucionais

Os objetivos estratégicos das perspectivas “Cumprimento da Missão” e “Partes Interessadas” são
monitorados por meio de indicadores denominados Resultados Institucionais. O desempenho
obtido nesses indicadores é demonstrado na tabela abaixo.
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Realizado em
2012

Objetivo estratégico relacionado

Escala

Planejado
para 2012

Taxa de pequenos
negócios atendidos

M1 – Promover a competitividade
e o desenvolvimento sustentável
das MPE

%

19,05

23,45

Taxa de contribuição do
Sebrae na criação de
pequenos negócios

M2 – Fomentar o
empreendedorismo

%

19

Prev.
Maio/2013

Índice de favorabilidade
da imagem do Sebrae
perante a sociedade

C2 – Ser reconhecido como
importante instituição indutora do
desenvolvimento do país

0–10

8,60

8,67

Índice de favorabilidade
da imagem do Sebrae
perante os pequenos
negócios e os
empreendedores

C1 – Ser reconhecido como líder
na articulação e gestão de
iniciativas que elevem a
competitividade das MPE e
fomentem o empreendedorismo

0–10

8,4

Prev.
Maio/2013

Taxa de sobrevivência dos
pequenos negócios

M1 – Promover a competitividade
e o desenvolvimento sustentável
das MPE

%

75

Prev.
Maio/2013

Resultado Institucional

A mensuração dos resultados institucionais é realizada e divulgada pelo SEBRAE/NA. Os
indicadores “Taxa de contribuição do Sebrae na criação de pequenos negócios”, “Índice de
favorabilidade da imagem do Sebrae perante os pequenos negócios e os empreendedores” e
“Taxa de sobrevivência dos pequenos negócios” possuem sua divulgação prevista para o mês de
maio de 2013.
Quanto ao indicador “Índice de favorabilidade da imagem do Sebrae perante a sociedade”, o
resultado auferido de 8,67 é condizente com o valor previsto, 8,60, o que demonstra o
reconhecimento do SEBRAE/RS como líder na articulação e gestão de iniciativas que elevem a
competitividade dos pequenos negócios e no fomento ao empreendedorismo.
A “Taxa de pequenos negócios atendidos” para o ano de 2012 foi de 23,45%, apresentando
quatro pontos percentuais acima do valor previsto. O atendimento a um maior número de clientes
do que o estimado foi realizado por meio dos projetos de atendimento individual/territorial,
caracterizados pelo acesso espontâneo de clientes a soluções Sebrae. Foi observada uma maior
procura de Micro Empreendedores Individuais por produtos como “Assessoria individual Declaração anual do Empreendedor Individual” e “Assessoria Individual – Registro do
Empreendedor Individual”. O acréscimo de atendimentos para esse público é condizente com o
número de novas formalizações de empreendedores individuais no Estado e no País, o qual
também apresentou índices acima dos valores previstos. Além disso, as soluções de ensino a
distância, disponibilizadas e operadas unicamente pelo Sebrae-NA, contribuíram com o
atendimento a 10.536 de empreendimentos formais, os quais não estavam previstos na meta
“Ampliar o número de empresas atendidas” estipuladas pelo Sebrae-RS, devido ao fato de que a
unidade estadual não possui ingerência sobre esta ação.
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2.2.2 Metas Mobilizadoras

Planejado
para 2012

Realizado
em 2012

% Realizado

Ampliar o número de empresas
atendidas

100.200

126.910

126,66%

Contribuir para a formalização de
empreendedores individuais

45.000

60.688

134,86%

Ampliar o número de empresas
atendidas com soluções específicas
de inovação

6.200

9.714

156,68%

Ampliar o número de pequenas
empresas atendidas

6.000

9.055

150,92%

Ampliar o número de municípios
com a Lei Geral implementada

41

67

163,41%

Meta Mobilizadora

A Meta Mobilizadora “Ampliar o número de empresas atendidas” foi estipulada tendo como
base o indicador institucional “Taxa de pequenos negócios atendidos”, citado anteriormente, e,
da mesma forma, apresenta percentual acima do em função da maior procura de Micro
Empreendedores Individuais por produtos como “Assessoria individual - Declaração anual do
Empreendedor Individual” e “Assessoria Individual – Registro do Empreendedor Individual”. O
acréscimo de atendimentos para esse público, mensurado pela Meta Mobilizadora “Contribuir
para a formalização de empreendedores individuais”, foi ocasionado pelo estabelecimento, pelo
Governo Federal, do novo limite anual de faturamento para o enquadramento na categoria, que
passou de R$ 36.000 para R$ 60.000, em vigor desde 01/01/2012. Além disso, as soluções de
ensino a distância, disponibilizadas e operadas unicamente pelo SEBRAE NA, contribuíram com
o atendimento a 10.536 de empreendimentos formais, os quais não estavam previstos na meta
“Ampliar o número de empresas atendidas” estipulada pelo SEBRAE-RS, devido ao fato de que
a unidade estadual não possui ingerência sobre esta ação.
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Com relação à meta “Ampliar o número de empresas atendidas com soluções específicas de
inovação”, o percentual de execução acima do previsto foi ocasionado pela inclusão, durante o
ano de 2012, de 125 soluções, ante as 5 (cinco) anteriores, no Programa Nacional SebraeTec, o
qual proporciona subsídios para o atendimento a empresas por meio de soluções de inovação. A
inclusão das soluções no escopo do programa, autorizada pelo SEBRAE/NA somente durante o
ano de 2012, posteriormente ao estabelecimento da meta.

O atendimento a empresas de pequeno porte, mensurado através da Meta Mobilizadora “Ampliar
o número de pequenas empresas atendidas”, possuiu percentual de execução acima do previsto
no ano devido à participação deste público no Prêmio MPE Brasil, e o consequente acesso à
solução “Consultoria - Relatório de Auto avaliação MPE Brasil”.

Para a meta “Ampliar o número de municípios com a Lei Geral implementada”, o trabalho junto
aos Municípios foi intensificado, em função de tratar-se de um ano de eleições municipais. A
atuação do SEBRAE/RS, antes centralizada, foi descentralizada para as Gerências Regionais,
ampliando a capacidade de articulação junto ao poder público. Tais medidas ocasionaram um
melhor resultado, no que diz respeito ao número de Municípios com a Lei Geral das Micro e
Pequenas Empresas implementadas.

2.2.3 Metas de Atendimento
O Sebrae segmenta seus clientes em dois grandes grupos: Empresas e Potenciais Empresários. A
tabela abaixo demonstra o desempenho do Sebrae no atendimento desses públicos.

Indicador de desempenho

Planejado
para 2012

Realizado
em 2012

% Realizado

Número de potenciais empresários atendidos

75.481

88.840

117,17%

Número de empresas atendidas

100.200

126.910

126,66%
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O atendimento é feito por meio de seis instrumentos, que são apresentados na tabela abaixo, com
seus indicadores de desempenho.

Instrumento de
atendimento

Acesso a
eventos

Indicador de desempenho

Planejado
para 2012

Realizado em
2012

% Realizado

Número de feiras

117

123

105,13%

Número de missões/ caravanas

209

217

103,83%

Número de rodadas

11

11

100%

Consultoria

Número de horas

277.864

485.814

174,84%

Curso

Número de cursos

2.203

2.385

108,26%

Orientação
técnica

Número de orientações

219.447

275.814

125,69%

Palestra,
oficina,
seminário

Número de palestras, oficinas,
seminários

2.704

3.592

132,84%

2

2

100%

Número de empresas

632

361

57,12%

Número de missões/ caravanas

181

236

130,39%

Número de rodadas

54

91

168,52%

Número de feiras

Promoção de
eventos

As metas de atendimento relacionadas ao instrumento “Acesso a eventos”, executadas por
projetos setoriais, apresentaram execução condizente com os valores previstos. Da mesma forma,
o número de cursos realizados, o qual possui como principais executores os projetos de
Atendimento Individual/Territorial, também apresentou percentual de execução condizente com
os valores previstos para o ano.

Com relação ao número de horas de consultoria, a execução acima do previsto foi ocasionada
pela inclusão, durante o ano de 2012, de 125 soluções no escopo no Programa Nacional
SebraeTec, em sua maioria consultorias. O subsídio a empresas proporcionado possibilitou a
participação de um maior número de empresas, com a execução de um maior número de
soluções. Também possuem impacto na meta as assessorias individuais, tanto de registro quanto
da declaração anual de micro empreendedores individuais, que, devido à maior procura pelo
SEBRAE deste público, resultaram em um maior número de horas de consultorias realizadas.
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Um segundo fator que impactou no número de horas de consultorias realizadas foi o registro
incorreto, no que diz respeito ao número de horas executadas pelas consultorias do Programa
ALI. Durante os meses de janeiro a novembro, o registro das consultorias executadas pelo
programa contabilizaram 20 horas por solução, quando o correto seria 3 horas. Desta forma,
aproximadamente 30.000 de consultoria foram registradas indevidamente.

Os indicadores “Número de Orientações” e “Número de palestras, oficinas, seminários”
apresentaram execução acima dos valores previstos, também em função do aumento dos
atendimentos realizados a empreendedores individuais, acima dos valores previstos no período, e
também pelas orientações técnicas efetuadas pelo atendimento do SEBRAE/RS durante a Feira
do Empreendedor 2012.

Quanto ao instrumento de atendimento “Promoção de eventos”, o número previsto de feiras
confirmou-se com a realização da Feira Mercopar 2012 e com a Feira do Empreendedor 2012. O
Número de empresas, entretanto, demonstrou-se inferior ao previsto, em função de que não são
contabilizadas como expositoras os empreendimentos de médio e grande porte, os quais
participaram da Feira Mercopar. A participação destes, entretanto, não é vetada, pois não conta
com subsídios provenientes do SEBRAE. Desta forma, a feira é financiada em sua totalidade
pela receita oriunda dos expositores, sem utilização da contribuição social do SEBRAE-RS, e
viabiliza a geração de negócios e acesso a mercados para os micro e pequenos negócios
participantes.

Para o indicador “Número de missões/ caravanas” do instrumento de atendimento “Promoção de
eventos”, sua execução acima do previsto é proveniente de missões realizadas sem a previsão
nos projetos “Qualidade da gestão nas micro e pequenas empresas”, ”Vender Mais Na Serra
Gaúcha”, “Desenvolver as Propriedades Rurais na Região Centro”, “Desenvolver o Setor da
Indústria da Região dos Vales do Taquari e do Rio Pardo – VTRP”, “Desenvolver Sistemas
Agrofamiliares da Região Norte”, “Desenvolver a Sustentabilidade das Propriedades Rurais do
Noroeste do RS”, “Superar: São Lourenço do Sul”, “Revitalização dos Espaços Comerciais RS –
Norte” e “Realizar a Feira do Empreendedor 2012”. As missões não previstas foram realizadas,
em sua maioria, com o objetivo de possibilitar o acesso de clientes dos projetos setoriais à Feira
Mercopar e à Feira do Empreendedor.

Para indicador “Número de rodadas”, também do instrumento “Promoção de eventos”, a
execução acima do previsto ocorreu em função da realização de 17 rodadas no projeto
“Promoção a Acesso a Serviços Financeiros”, as quais foram feitas de forma a aproveitar a
participação dos clientes SEBRAE nos 17 seminários de crédito realizados durante o ano. O
número de rodadas também foi superior ao previsto, pois os projetos “Adensamento da Cadeia
Produtiva do Petróleo, Gás e Energia da Região Metropolitana de POA Fase 2”, “Adensamento
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da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e Energia da Região Sul do Estado do RS - Fase 2”,
“Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e Energia da Serra Gaúcha - Fase 2”,
“METALVALE SINOS - Polo Setorial Metalmecânico do Vale do Sinos, Caí e Paranhana”,
“Melhorar a Gestão dos Sistemas Agro Familiares da região Metropolitana de Porto Alegre”,
“Desenvolvimento das Empresas de Software e Serviços do Vale do Sinos”, “Desenvolver a
Bovinocultura de Corte da Região Sul e Região Centro-Sul”, “Desenvolver as Indústrias da
Região Metropolitana de POA e Litoral Norte Gaúcho” e “Programa de Desenvolvimento de
Fornecedores da Cadeia Metal Mecânica do Vale do Sinos - PDF 2012” promoveram a
realização de rodadas com a participação de clientes de diferentes projetos, de forma a
potencializar a abertura de mercados por meio das relações comerciais entre os clientes do
SEBRAE, não estando previstas anteriormente.

2.3 Programas Nacionais e Locais

O SEBRAE/RS participa de seis programas nacionais, listados, com seus objetivos, a seguir:

•

Agentes Locais de Inovação - ALI: Promover a inovação em pequenas empresas;

•

Atendimento Negócio a Negócio: Implantar o atendimento ativo Negócio a Negócio para
empreendedores individuais e microempresas;

•

Sebrae 2014: Identificar, disseminar e fomentar as oportunidades de negócios a partir do
evento mobilizador Copa do Mundo 2014, antes, durante e pós-evento, e apoiar o
desenvolvimento, a partir de requisitos de competitividade, das micro e pequenas empresas
nos setores priorizados;

•

Sebrae Mais: Aumentar o nível de competitividade das pequenas empresas com ganho de
competitividade e ampliação de mercados;

•

SEBRAE nos Territórios da Cidadania: Ampliar o atendimento aos micro e pequenos
negócios nas áreas urbanas e rurais, atuando nos diversos segmentos econômicos existentes
e implementar a Lei Geral nos municípios do Territórios da Cidadania;

•

SEBRAETec: Permitir às empresas demandantes o acesso a serviços em inovação e
tecnologia.
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A execução física e financeira referente ao SEBRAE/RS dos programas nacionais é detalhada na
tabela a seguir:

Programa
Agentes Locais de Inovação - ALI
Atendimento Negócio a Negócio
Sebrae 2014
Sebrae Mais
SEBRAE nos Territórios da
Cidadania
SEBRAETec
Total

Execução Financeira
Previsto
Executado
%
1.554.110
1.373.654 88,39%
7.079.650
7.064.652 99,79%
1.634.307
1.550.731 94,89%
3.260.864
2.910.311 89,25%
955.630

923.622

Clientes Atendidos
Previsto
Executado
%
2.340
2.792
119,3%
45.251
49.210
108,7%
230
1.632
709,6%
2.300
3.056
132,9%

96,65%

4.164

6.379

153,2%

10.648.686 10.248.049 96,24%
25.133.247 24.071.017 95,77%

7.350
61.635

7.524
70.593

102,4%
114,5%

O percentual de clientes atendidos superior ao previsto para o Programa Sebrae 2014 é resultado
de ações de mobilização para a promoção e captação de clientes, como a realização de dois
Seminários de Oportunidades da Copa, Seminário de Sustentabilidade para Meios de
Hospedagem, Seminário para Empresas de Serviços, II Encontro de Negócios da Copa e da
realização de atendimentos relacionados ao programa na Feira do Empreendedor, feira ABAV,
Festival de Turismo e Feira SOCCER.

Quanto ao programa SEBRAE nos Territórios da Cidadania, sua metodologia inclui o
atendimento a potenciais empresários em áreas de menor desenvolvimento. A procura deste
público pelo atendimento do SEBRAE/RS foi superior à esperada, ocasionando uma maior
quantidade de clientes atendidos.

Em relação ao programa Sebrae Mais, foi observada uma maior procura, pelo público alvo do
programa, da solução Empretec, gerando uma quantidade de clientes atendidos acima do
previsto.
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2.4 Carteiras de Projetos

2.4.1 Agronegócio

Setor
Econômico

Regional
Planalto

Agroindústria

Norte

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

Desenvolver a Agroindustrialização Familiar da
Região do Planalto

74.400

72.166

Desenvolver Sistemas Agro familiares da Região Norte

2.786

2.048

77.186

74.214

Projeto

Agroindústria Total

Análise: Desenvolver a Agra industrialização Familiar da Região do Planalto: O projeto teve seu
encerramento em dezembro de 2012. Este projeto teve como foco estratégico promover a cultura
da cooperação, educação empreendedora, mercado, incentivo a inovação tecnológica e o
desenvolvimento regional através da diversificação/reconversão, que gerassem impactos
econômicos e sociais para região do Planalto.

Análise: Desenvolver Sistemas Agro familiares da Região Norte: O projeto foi encerrado para
alteração do Padrão de Organização do SGE, de Setor/Segmento e passou para Setorial.

Setor
Econômico
Bovinocultura
de Corte

Regional
Sul
Serra Gaúcha

Bovinocultura de Corte Total

Projeto
Desenvolver a Bovinocultura de Corte da Região Sul e
Região Centro-Sul
Desenvolver a Bovinocultura de Corte na Serra
Gaúcha

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

305.249

261.363

169.328

146.817

474.577

408.180

Análise: Desenvolver a Bovinocultura de Corte da Região Sul e Região Centro-Sul: O projeto
será encerrado em março de 2013, devido à necessidade de realizar alguns pagamentos que não
foram executados no final do ano 2012, o mesmo apresenta uma execução orçamentária de 86%.
O objetivo do projeto foi de trabalhar a capacitação tecnológica, gerencial e promoção de
sistemas de comercialização inovadores, no qual citamos a Rodada de Negócios de Terneiros
que ocorreu através de catálogos com informações e fotos dos animais, de forma a preservar o
bem estar animal.

Análise: Desenvolver a Bovinocultura de Corte na Serra Gaúcha: O projeto iniciou em 2012 com
128 produtores rurais. Este projeto tem foco em qualificar as propriedades rurais, através de
ações de capacitações técnicas e gerenciais, mercadológicas buscando a diferenciação e
agregação de valor a produtos de acordo com a demanda de mercado.
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Setor
Econômico

Regional

Projeto

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

CAFO

Desenvolver a Bovino e Ovinocultura do Pampa
Gaúcho

19.947

5.500

CAFO

Desenvolver a Bovinocultura e Ovinocultura do Pampa
Gaúcho

266.993

242.989

286.940

248.489

Carne

Carne Total

Análise: Desenvolver a Bovino e Ovinocultura do Pampa Gaúcho: Este projeto foi
descontinuado em março de 2012, devido à necessidade de alteração da tipologia e da
intensidade de gestão.

Análise: Desenvolver a Bovinocultura e Ovinocultura do Pampa Gaúcho: Projeto em
continuidade, ou seja, será desenvolvido durante o ano de 2013 e conta com a participação de
101 produtores rurais. Tem foco no associativismo e a integração produtor/indústria. Além disto,
serão realizados ações de capacitações gerenciais, inovações tecnológicas e acesso mercado,
agregando valor através de programas de certificação de qualidade e origem.

Setor
Econômico

Regional

Projeto

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

Vale do Sinos

Desenvolver a Citricultura do Vale do Caí - Citrus
Vale

119.412

105.542

Serra Gaúcha

Desenvolver a fruticultura e a produção orgânica na
Serra Gaúcha

7.044

7.005

CAFO

Desenvolver o pólo de produção de frutas do pampa
gaúcho

9.231

5.695

Norte

Fortalecer a Citricultura do Norte Gaúcho

253.727

236.799

389.414

355.042

Fruticultura

Fruticultura Total

Análise: Desenvolver a Citricultura do Vale do Caí - Citrus Vale: O projeto teve seu
encerramento em dezembro de 2012. Ao inicio do projeto foram desenvolvidos diagnósticos e
planos de trabalhos para cada um dos grupos, incluindo atividades tecnológicas como cursos
gerenciais de manejo de citrus, dias de campo, consultorias tecnológicas e missões técnicas. Na
área de acesso a mercado foram realizadas consultorias, plano de MKT regional, rodadas de
negócios no estado do Paraná. Outra ação importante foi à realização do Seminário Comércio
Justo e Solidário no qual teve como tema principal oportunidades e Perspectiva para Citricultura
do Vale do Caí.

Análise: Desenvolver a Fruticultura e a produção orgânica na Serra Gaúcha: O projeto foi
encerrado por conclusão conforme formulário anexado no SGE.
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Análise: Desenvolver o pólo de produção de frutas do pampa gaúcho: Projeto encerrado por
conclusão dentro do prazo previsto ano 2011. O valor orçado foi para realizar pagamento de
algumas ações, podemos citar a pesquisa TF que necessitou ser finalizada em março de 2012
pelo motivo da safra 2011/2012.

Análise: Fortalecer a Citricultura do norte gaúcho: O projeto iniciou em 2012 com 149
citricultores e a expectativa, para 2013, é de manter o mesmo público-alvo, dando continuidade
nas ações planejadas. Cabe salientar que, durante o ano de 2012, o projeto passou por algumas
dificuldades que impactaram na execução de meta física (cursos), devido ao desinteresse dos
produtores e dificuldades mercadológicas. Para 2013, o objetivo é trabalhar ações de acesso a
mercados, com foco em abertura de novas frentes de comercialização para os citricultores.

Setor
Econômico

Regional
Planalto

Leite e
Derivados

Projeto
APL de Leite do Planalto RS

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

5.120

5.026

VTRP

Desenvolver o Setor do Leite do Vale do Taquari e Rio
Pardo

413.977

408.337

Planalto

Desenvolver o Setor Lácteo da Região do Planalto RS

303.176

268.886

Norte

Produção Integrada de Sistemas Agropecuários - PISA
Alto Uruguai

243.425

243.375

Produção Integrada em Sistemas Agropecuários Missões

274.828

274.826

1.240.526

1.200.451

Noroeste
Leite e Derivados Total

Análise: APL de Leite do Planalto RS: Projeto encerrado por conclusão dentro do prazo previsto
no ano 2011 conforme SGE. O projeto contribuiu muito para os produtores de leite, visto que a
pesquisa TF apontou que 40% melhorou seus índices produtivos e 100% conseguiu reduzir em
15% a contagem bacteriana com base nas analises do leite dos produtores. Outro aspecto
trabalhado foi a sucessão familiar, onde pudemos observar a carência na maioria dos produtores.

Análise: Desenvolver o Setor do Leite do Vale do Taquari e Rio Pardo: O projeto está em fase de
encerramento que será em março de 2013, onde o objetivo principal é melhorar a qualidade do
leite e a produtividade das propriedades produtores de leite do Vale do Taquari e do Rio Pardo.
Destaca-se que o projeto teve sua execução financeira e física em 97%.

Análise: Desenvolver o Setor Lácteo da Região do Planalto RS: O projeto iniciou em 2012 com
objetivo de melhorar os índices de produtividade, gestão, adequação a legislação ambiental,
fortalecer a cultura da cooperação e acesso a mercado. Atualmente este projeto conta com a
participação de 186 produtores de leite da região do Planalto RS.
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Análise: Produção Integrada de Sistemas Agropecuários - PISA Alto Uruguai: Este projeto teve
seu início em agosto de 2012, utilizando a metodologia PISA (PRODUÇÃO INTEGRADA DE
SISTEMAS AGROPECUÁRIOS EM MICROBACIAS HIDROGRAFICAS). Trata-se de uma
ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA), que fomenta
a difusão tecnológica para uma produção sustentável em propriedades rurais, seguindo princípios
de conservação e bom manejo de recursos naturais disponíveis (solo, água, nutrientes). Aliado a
esta ferramenta, estamos integrando as capacitações gerenciais para que o produtor tenha a
gestão da sua propriedade como um todo.

Análise: Produção Integrada em Sistemas Agropecuários – Missões: Projeto em continuidade, ou
seja, será desenvolvido durante o ano de 2013 com 85 produtores de leite. Este projeto utiliza-se
da mesma ferramenta PISA. Ressaltamos os excelentes resultados neste 1º ano de
desenvolvimento do projeto, podemos citar: capacitações gerenciais (custos de produção, D’olho
na qualidade total rural e comercialização na empresa rural), consultorias tecnológicas, dias de
campo nas UDTs – unidade de difusão tecnológica.

Setor
Econômico

Regional

Projeto

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

Multisetorial
Agronegócios

Centro

Desenvolver as Propriedades Rurais da Região Centro

3.995

3.969

3.995

3.969

Multisetorial Agronegócios Total

Análise: Desenvolver as Propriedades Rurais da Região Centro: O projeto foi encerrado para
alteração do Padrão de Organização do SGE, de Setor/Segmento e passou para Setorial.

Setor
Econômico

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

Desenvolver a Sustentabilidade das Propriedades
Rurais do Noroeste do RS

278.973

275.677

Centro

Desenvolver as Propriedades Rurais na Região Centro

378.761

377.089

VTRP

Desenvolver os Sistemas Agro familiares dos Vales do
Taquari e Rio Pardo
Desenvolver Sistemas Agro familiares da Região
Norte

171.448

160.985

262.473

249.343

Desenvolver Sistemas Agropecuários da Região Sul e
Centro-Sul

191.200

164.418

200.000

195.143

110.000

87.065

2.425.673

1.299.553

1.592.855

1.509.720

Regional
Noroeste

Norte
Setorial
Agronegócios

Sul

Projeto

Metropolitana Melhorar a Gestão dos Sistemas Agro Familiares da
região Metropolitana de Porto Alegre
Planalto
Sede
Setorial Agronegócios Total

Sistema Agro familiares da Região Planalto
Talentos do Brasil Rural
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Análise: Desenvolver a Sustentabilidade das Propriedades Rurais do Noroeste do RS: Projeto
encerrado no final do ano de 2012.
Análise: Desenvolver as Propriedades Rurais da Região Centro: Projeto em continuidade, ou
seja, será desenvolvido durante o ano de 2013 com 80 produtores rurais. Conforme
demonstrativo a sua execução teve 100% nas despesas orçadas no ano corrente.
Análise: Desenvolver os Sistemas Agro familiares dos Vales do Taquari e Rio Pardo: Projeto em
continuidade, ou seja, será desenvolvido durante o ano de 2013 com 121 produtores rurais.
Análise: Desenvolver Sistemas Agro familiares da Região Norte: Projeto encerrado no final do
ano de 2012.
Análise: Desenvolver Sistemas Agropecuários da Região Sul e Centro-Sul: O projeto será
encerrado por descontinuidade, pois terá abertura de dois projetos setor/segmento na região sul e
centro sul.
Análise: Melhorar a Gestão dos Sistemas Agro Familiares da região Metropolitana de Porto
Alegre: Projeto em continuidade, ou seja, serão desenvolvidas ações durante o ano de 2013 com
140 produtores rurais.
Análise: Sistemas Agro familiares Planalto: O projeto iniciou em 2012, atendendo propriedades
rurais de Passo Fundo. Foram realizadas importantes ações com grupo de Planejamento
Estratégico do Agronegócio de Passo Fundo, como um completo diagnostico das propriedades
rurais, que está servindo de base de planejamento para o SEBRAE e demais entidades do
município. Tem encerramento previsto para 2013 e outros municípios poderão ser atendidos
conforme previsto no SGE.
Os projetos acima considerados SAF – Sistemas Agro Familiares tem como estratégia promover
a visão sistêmica das pequenas propriedades rurais, por meio de ações de capacitação gerencial e
inovação tecnológica, propiciando a organização do sistema produtivo e a sua sustentabilidade
ao longo das gerações.
Análise: Talentos do Brasil Rural: O projeto Talentos do Brasil Rural, é uma parceria entre
Ministério do desenvolvimento Agrário, Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente,
SEBRAE/NA, SEBRAE/RS e GIZ. O mesmo tem abrangência nacional, envolvendo hoje 25
estados brasileiros. A gestão operacional e financeira está sob a responsabilidade do
SEBRAE/RS e a gestão estratégica está sob a responsabilidade de um comitê técnico composto
por representantes das instituições acima citadas, sendo assim, a execução financeira é afetada
pelas definições estratégicas deste comitê.
Em 2012 o MDA aprovou os ajustes propostos pelo comitê gestor, para remanejamento de
recursos entre as metas. Como principais ações destacamos: a finalização dos diagnósticos, a
realização de reuniões técnicas em 11 cidades sede (a reunião do RJ foi realizada em conjunto
com SP), o desenvolvimento da marca e logomarca do projeto, a participação em grandes
eventos nacionais como: a Equipotel 2012 (SP), a Fenafra 2012 (RJ) e o Festival de Turismo
2012 (RS), onde os empreendimentos selecionados puderam divulgar seus produtos e serviços
para potenciais clientes. Foi encaminhado e aprovado o Relatório de Execução
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e Acompanhamento (REA), referente ao recurso da 1ª parcela ao MDA. Aguardamos liberação
da 2ª parcela pela Caixa Econômica Federal, para continuidade das atividades planejadas.
Setor
Econômico

Regional
CAFO

Vitivinicultura

Serra Gaúcha

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

Desenvolver o Polo de Produção de Vinhos Finos da
Campanha Gaúcha

148.040

138.435

Fortalecer o Setor Vitivinícola da Serra Gaúcha

350.176

347.359

498.216

485.793

Projeto

Vitivinicultura Total

Análise: Desenvolver o Polo de Produção de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha: Projeto em
continuidade, ou seja, serão desenvolvidas ações de gestão, inovação e mercado durante o ano de
2013 com 48 participantes, entre 9 vinícolas e 39 produtores rurais.
Análise: Fortalecer o Setor Vitivinícola da Serra Gaúcha: Projeto encerrado no final do ano de
2012. Encontra-se disponível no SGE o relatório e apresentação da pesquisa Tempo Final.

2.4.2 Comércio
Setor
Econômico

Setor
Econômico
Comércio
Varejista

Regional

Projeto

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

Metro

Aprimorar os Aglomerados Comerciais da Região
Metropolitana de Porto Alegre

17.612

15.233

Metro

Aprimorar os Aglomerados Comerciais da Região Sul

240.898

216.794

Serra

Compre Bem na Serra Gaúcha

3.382

3.331

Sede

Desenvolver as Empresas do Setor de Comércio e
Serviços

884

884

Sinos

Desenvolver o Comércio Varejista e Prestadores de
Serviços dos Vales do Sinos, Caí e Paranhana

2.751

1.846

Metro

Qualificar as empresas das Redes de Cooperação da
Região Metropolitana

684.341

674.879

Sinos

Qualificar as Empresas das Redes de Cooperação do
Vale dos Sinos, Caí e Paranhana - Cooperar

3.857

1.241

Metro

Qualificar as empresas de Comércio e Serviços de
Redes de Cooperação na Região Metropolitana de
Porto Alegre

56.275

44.280

Sinos

Qualificar Empresas de Comércio Varejista de Redes
de Cooperação dos Vales Sinos, Caí e Paranhana

250.954

232.096

Centro

Qualificar o Comércio Varejista da Região Centro do
Rio Grande do Sul

24.844

22.785

Revitalização dos Espaços Comerciais RS - Campanha

346.615

295.621

Revitalização dos Espaços Comerciais RS - Noroeste

536.799

518.674

Revitalização dos Espaços Comerciais RS - Norte

256.046

243.535

Planalto

Revitalização dos Espaços Comerciais RS - Planalto

607.125

596.189

VTRP

Revitalização dos Espaços Comerciais RS - Vales do
Taquari e do Rio Pardo

198.784

181.041

416.270

404.419

3.647.437

3.452.850

Campanha
Noroeste
Norte

Serra

Vender mais na Serra Gaúcha
Setor Econômico Comércio Varejista Total

31

Setor
Econômico

Regional
Noroeste
Sinos

Setor
Econômico
Setorial
Comércio

Centro
Sul
Sede
Sede

Projeto
Aglomerados Comerciais do Noroeste
Aglomerados Comerciais Vale do Sinos, Caí e
Paranhana
Desenvolver o Setorial de Comércio da Região Centro
RS

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

115.200

106.926

212.750

209.269

365.000

360.445

Desenvolver o Setorial de Comércio da Região Sul
EXPOART-Artesanato Gaúcho Rumo a Grandes
Eventos

305.000

303.191

260.000

250.597

Qualidade no Comércio - Q Comércio

696.000

676.134

294.850
2.248.800

286.388
2.192.951

Planalto

Setorial Comércio Planalto
Setor Econômico Setorial Comércio Total

Dos projetos citados acima, alguns se referem a saldos orçamentários do ano de 2011 que
ficaram com pagamentos pendentes e os demais são projetos novos ou em continuidade com
execução durante o exercício de 2012.

Análise projetos encerradas em 2011 (pagamentos pendentes 2012):

•
•
•
•

Aprimorar os Aglomerados Comerciais da Região Metropolitana de Porto Alegre;
Compre Bem na Serra Gaúcha;
Desenvolver as Empresas do Setor de Comércio e Serviços;
Desenvolver o Comércio Varejista e Prestadores de Serviços dos Vales do Sinos, Caí e
Paranhana;
• Qualificar as Empresas das Redes de Cooperação do Vale dos Sinos, Caí e Paranhana –
Cooperar;
• Qualificar as empresas de Comércio e Serviços de Redes de Cooperação na Região
Metropolitana de Porto Alegre;
• Qualificar o Comércio Varejista da Região Centro do Rio Grande do Sul.
Os projetos acima não foram executados no ano de 2012. Os valores alocados em 2012 serviram
para realizar pagamentos referentes a atividades de 2011, principalmente atividades de
capacitação e consultoria iniciadas no mês de dezembro de 2011, onde não houve tempo hábil de
realizar o processo de cobrança por parte dos consultores credenciados dentro do mesmo ano de
realização da atividade.
Análise projetos com execução em 2012:
Os demais projetos executaram suas despesas quase em sua totalidade. As diferenças na
execução orçamentária ficaram dentro da normalidade de pequenas mudanças necessárias no
decorrer da execução do projeto.
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Em 2006 o SEBRAE-RS iniciou a atuação no setorial de comércio. Porém, de 2009 para cá, esta
carteira vem tendo um crescimento acentuado em recurso investido e número de empresas
participantes. Este crescimento deve-se também ao fato de termos participado de um convênio
com o SEBRAE-NA, juntamente com os Sebrae do Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina
chamado de Revitalização de Espaços Comerciais. Este convênio está sendo executado desde
2010 e terminou em dezembro de 2012. A atuação conjunta possibilitou uma grande troca de
experiências e intercâmbio de soluções entre os Estados. Estes projetos foram realizados como
previsto no convênio.
Ainda atendendo ao segmento de comércio varejista, estão os projetos de Redes de Cooperação,
em que o SEBRAE/RS passou a ser mais atuante com este público, estabelecendo projetos
coletivos específicos para o atendimento destes clientes e dedicando esforços para prospectar
novos grupos de empresários. Em 2012 o tema Redes de Cooperação foi desenvolvido em dois
projetos, distribuídos em duas regionais (Sinos e Metropolitana), que atenderam 360 empresas,
espalhadas por todo o Estado.

2.4.3 Indústria

Setor
Econômico

Regional
Serra Gaúcha
Centro
Campanha

Indústria de
Alimentos e
Bebidas

Serra Gaúcha

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

Desenvolver a cadeia de panificação e confeitaria na
Serra Gaúcha

315.066

309.125

Desenvolver a indústria de alimentos na Regional
Centro

17.124

15.024

Desenvolver as Indústrias de alimentos e
Agroindústrias da Região da Campanha

3.922

4.334

980

352

1.235

500

363

362

281.996

275.007

620.686

604.704

Projeto

Promover a Panificação e Confeitaria na Serra Gaúcha

Metropolitana Promover o Pólo de Panificadoras da Região
Metropolitana de Porto Alegre
VTRP

Qualificar a Panificação nos Vales do Taquari e do Rio
Pardo

Qualificar as Panificadoras e Confeitarias do Noroeste
Gaúcho
Indústria de Alimentos e Bebidas Total
Noroeste

Desenvolver a Cadeia de Panificação e Confeitaria na Serra Gaúcha
O Projeto tem por objetivo contribuir para o aumento da competitividade das indústrias de
panificação e confeitaria através do aprimoramento tecnológico e da ampliação e
aperfeiçoamento do mix de produtos oferecidos pelos fornecedores da cadeia produtiva. Estas
pequenas indústrias estão localizadas nos municípios de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Carlos
Barbosa e Garibaldi. Destaque para a forte parceria com o ITPC com a realização de
capacitações e workshops durante o ano de 2012. A execução orçamentária foi de 98,11% de
despesa e 98,45% de receita. O Projeto encerra em dezembro de 2013.
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Desenvolver a Indústria de Alimentos da Regional Centro
Descontinuado porque a intensidade de gestão mudou e foi substituído pelo Projeto Desenvolver
as Indústrias da Região Centro.

Desenvolver as Indústrias de Alimentos e Agroindústrias da Região da Campanha
Descontinuado porque a intensidade de gestão mudou e foi substituído pelo Projeto Desenvolver
as Indústrias da Região da Campanha.
Promover a Panificação e a Confeitaria na Serra Gaúcha
Projeto encerrado por conclusão dentro do prazo previsto no ano de 2011. O valor orçado foi
para realizar pagamento de algumas ações executadas em dezembro de 2011 e pagas em 2012.

Promover o Pólo de Panificadoras da Região Metropolitana de Porto Alegre
Projeto encerrado por conclusão dentro do prazo previsto no ano de 2011. O valor orçado foi
para realizar pagamento de algumas ações executadas em dezembro de 2011 e pagas em 2012.
Qualificar a Panificação nos Vales do Taquari e do Rio Pardo
Projeto encerrado por conclusão dentro do prazo previsto no ano de 2011. O valor orçado foi
para realizar pagamento de algumas ações executadas em dezembro de 2011 e pagas em 2012.

Qualificar as Panificadoras e Confeitarias do Noroeste Gaúcho
O Projeto tem por objetivo aumentar o volume de vendas através da agregação de valor e
diversificação do mix de produtos, como públicos-alvo estão as padarias e confeitarias dos
municípios de Ijuí, Santo Ângelo, Santa Rosa e Três Passos. Em 2012, foram realizadas
capacitações e consultorias SEBRAETEC em parceria com ITPC, além de duas missões e uma
rodada de negócios. Todas as ações previstas foram realizadas com a execução de 97,52% de
despesas e 92,29% de receitas. Para 2013 está fortalecida a parceria com ITPC através de novas
capacitações SEBRAETEC e realização de seminários e festivais. O Projeto encerra em
dezembro de 2013.
Setor
Econômico

Tecnologia da
Informação

Regional

Projeto

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

Vale dos Sinos

Desenvolver as Empresas de Software do Vale dos
Sinos

1.046

1.007

Serra Gaúcha

Desenvolver as empresas de software na Região da
Serra Gaúcha

10.164

10.164

360.800

339.134

372.010

350.305

Vale dos Sinos Desenvolvimento das Empresas de Software e Serviços
do Vale do Sinos
Tecnologia da Informação Total

34

Setor
Econômico

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

Tecnologia da
Promover a Internacionalização da Indústria de
Informação e Vale dos Sinos Tecnologia da Informação Sinos, Serra e
Comunicação
Metropolitana

45.000

476

Tecnologia da Informação e Comunicação Total

45.000

476

Regional

Projeto

Desenvolver as Empresas de Software do /vale dos Sinos – Soft Sinos
Projeto encerrado por conclusão dentro do prazo previsto no ano de 2011. O valor orçado foi
para realizar pagamento de algumas ações executadas em dezembro de 2011 e pagas em 2012.
Desenvolver as Empresas de Software na Região da Serra Gaúcha
Projeto encerrado por conclusão dentro do prazo previsto no ano de 2011. O valor orçado foi
para realizar pagamento de algumas ações executadas em dezembro de 2011 e pagas em 2012.
Desenvolvimento das Empresas de Software e Serviços do Vale dos Sinos
Gerar novos negócios e fomentar a efetivação de alianças empresariais, buscando um novo
posicionamento de mercado para as micro e pequenas empresas de software dos municípios de
Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Esteio e Campo Bom. O Projeto
realizou todas as ações previstas para 2012, executando 93,99% da despesa e 125,97% da
receita. O Projeto encerra em dezembro de 2013.
Promover a Internacionalização das Indústrias de Tecnologia da Informação Sinos, Serra e
Metropolitana
O objetivo do projeto é qualificar as micro e pequenas empresas do setor de Software e Serviços
de Tecnologia da Informação e estimular o esforço da internacionalização destas empresas via
diferenciação de produtos e agregação de valor, para que possam atuar em novos e diferentes
mercados dentro e fora do Brasil. O projeto contempla MPEs da Região Metropolitana e do Vale
dos Sinos aptas à qualificação para competição com empresas internacionais no mercado local e
global. Como destaque, foram realizadas oficinas de exportação em parceria com a FIERGS. O
projeto iniciou em setembro de 2012 e teve uma execução superior a 90% de despesa, porém
apenas 1,06% foram efetivamente pagos em 2012, o restante do recurso referente à realização de
2012 está sendo pago em janeiro de 2013. O Projeto encerra em dezembro de 2014.
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Setor
Econômico

Couro e
Calçado

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

Vale dos Sinos Desenvolver a Cadeia Calçadista dos Vales dos Sinos,
Paranhana e Serra Gaúcha

443.589

439.777

Vale dos Sinos Desenvolver a Indústria Calçadista dos Vales do Sinos
e Paranhana

9.494

6.503

Vale dos Sinos Desenvolver os Atelieres de Calçados do Vale dos
Sinos e Paranhana

11.653

8.085

Vale dos Sinos Desenvolver os Atelieres de Calçados do Vale dos
Sinos e Paranhana Etapa II

341.028

337.479

9.250

10.030

815.014

801.873

Regional

Projeto

Vale dos Sinos Promover a Internacionalização da Cadeia Calçadista
do Estado do Rio Grande do Sul
Couro e Calçado Total

Desenvolver a Cadeia Calçadista dos Vales dos Sinos, Paranhana e Serra Gaúcha.
O projeto tem como foco estratégico o desenvolvimento da gestão estratégica, posicionamento
de mercado, prospecção e ampliação de mercado, desenvolvimento de produtos e
instrumentalização das empresas em ferramentas de gestão por indicadores, através de ações de
gestão, tecnologia e mercado. Visa aumentar as vendas do grupo de empresas, o número de
novos clientes e implementar ferramentas de gestão por indicadores. O projeto terá seu
encerramento em dezembro de 2013 e seus indicadores finalísticos serão mensurados ao término
do período. Em 2012, o projeto atingiu 87% de execução, em virtude de ações executadas no
período estar previstas para pagamento em 2013. Ações estas de inovação e gestão (SEBRAE
Mais).

Desenvolver a Indústria Calçadista dos Vales dos Sinos e Paranhana
O projeto foi encerrado em dezembro de 2011 e os valores destacados para 2012 referem-se a
ações comprometidas das consultorias e Rodadas de Negócios realizadas durante o ano de
execução de projeto.

Desenvolver os Atelieres de Calçados do Vale dos Sinos e Paranhana
O projeto foi encerrado em dezembro de 2011 e os valores destacados para 2012 referem-se a
ações comprometidas de indicadores de desempenho e gestão empresarial realizadas em 2011.

Desenvolver os Atelieres de Calçados do Vale dos Sinos e Paranhana Etapa II
O projeto tem seu foco estratégico em acesso a mercado, qualificação gerencial dos atelieres,
otimização dos processos produtivos visando à redução de custos conjuntamente com a melhoria
da produtividade, na capacitação dos empresários na gestão empresarial focada em indicadores
de desempenho, no controle dos desperdícios e gastos gerais de fabricação, na melhoria da
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qualidade e o prazo de entrega para as grandes indústrias, através de ações de gestão, tecnologia
e mercado, objetivando implementar ferramentas de gestão, aumentar a produtividade e reduzir
perdas e custos de produção. O projeto terá seu encerramento em dezembro de 2013 e seus
indicadores finalísticos serão mensurados ao término do período. Em 2012, o projeto atingiu
99% de execução. As ações destaque ficam por conta da metodologia de indicadores de
desempenho.

Desenvolvimento da Cadeia Calçadista dos Vales dos Sinos, Paranhana e Serra Gaúcha.
Projeto sem execução no período.

Promover a Internacionalização da Cadeia Calçadista do Estado do Rio Grande do Sul
O projeto foi encerrado em dezembro de 2011 e os valores destacados para 2012 refere-se a
ações comprometidas do período em consultorias e rodadas de negócios realizadas no ano
anterior.

Setor
Econômico

Regional

Projeto

Vale dos Sinos Ampliar as Vendas do Setorial Metal Mecânico do
Vale do Sinos, Caí e Paranhana - METALSINOS

Despesa
Executada

28.103

21.893

Planalto

Desenvolver as empresas do APL Metalmecânico Pré
Colheita

17.818

13.579

Planalto

Desenvolver as Indústrias Metal Mecânicas do APL
Précolheita do Planalto do RS

424.382

375.751

Serra Gaúcha

Desenvolver as Indústrias Metalmecânicas da Serra
Gaúcha

322.500

296.867

Noroeste

MetalMecânica

Despesa
Orçada

Desenvolver as MPEs do Setor da Indústria do
Noroeste Gaúcho

1.551

VTRP

Desenvolver o Setor Metal Mecânico nos Vales do
Taquari, Rio Pardo e Região Centro

3.406

2.977

Norte

Fortalecer a Competitividade do Metalmecânico do
Norte do RS - PROMETAL

42.583

40.744

Fortalecer a Competitividade do Setor Metal Mecânico
da Serra Gaúcha

5.802

5.732

Vale dos Sinos METALVALE SINOS - Polo Setorial Metalmecânico
do Vale do Sinos, Caí e Paranhana

327.351

309.713

Vale dos Sinos PDF - Programa de Desenvolvimento de Fornecedores
da Cadeia Metal Mecânica do Vale dos Sinos.

25.907

8.493

Vale dos Sinos Programa de Desenvolvimento de Fornecedores da
Cadeia Metal Mecânica do Vale do Sinos - PDF 2012

303.586

283.215

1.076

892

1.502.514

1.361.407

Serra Gaúcha

Metropolitana Qualificar o Pólo Metal Mecânico da região
Metropolitana de Porto Alegre
Metal-Mecânica Total
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Ampliar as Vendas do Setorial Metal Mecânico do Vale dos Sinos, Caí e Paranhana –
METALSINOS
Buscando aumentar as vendas das micro e pequenas empresas inseridas na cadeia da indústria
metal mecânica do Vale dos Sinos, Caí e Paranhana, ao longo do projeto MetalSinos foram
realizadas ações de mercado para que os resultados de aumento do faturamento das empresas do
projeto fossem alcançados. Entre essas, podem-se destacar as exposição em feiras – Mercopar,
Intermach e Fenaf, missões empresariais e visitas técnicas. Outra ação de mercado realizada foi a
Rodada de Negócios, sendo a segunda maior do Estado no que tange ao número de empresas
compradoras e vendedoras participantes. O recurso do projeto não foi totalmente executado
devido a não realização de algumas atividades previstas na trilha de capacitação.
Desenvolver as empresas do APL Metalmecânico Pré Colheita
O projeto que atende as indústrias do segmento Metalmecânico contribuiu fortemente para o
desenvolvimento do setor. O projeto além de atuar na capacitação das empresas, atuou com um
grupo de empresas focado na certificação das mesmas no selo ISO9001. Outras bases de ação do
projeto foram as consultorias de base tecnológica, as ações de mercado e o acompanhamento dos
indicadores de resultados das indústrias, onde um dos objetivos era acompanhar a rentabilidade,
a qualidade das entregas e o grau de dependência. Este último aspecto foi onde menos pode se
evoluir, visto que algumas empresas são sistemistas de grandes empresas do segmento e não se
conseguiu inverter os percentuais de dependência das mesmas.
Desenvolver as Indústrias Metal Mecânicas do APL Précolheita do Planalto do RS
O Projeto terá continuidade no ano de 2013. Teve uma execução financeira abaixo de 90% no
ano de 2012, devido a ações ligadas a IS0 9000 e ao Programa de Gestão da Qualidade não terem
sido realizadas no ano de 2012, em função de faltas/restrições de prestadores de serviços
disponíveis, sendo transferidas para o ano de 2013. Esta ação tem elevado valor financeiro, o que
impacta na realização do projeto. Os resultados do projeto, conforme metodologias GEOR, estão
sendo atingidos e podem ser absorvidos novos desafios, conforme demonstram pesquisas.

Desenvolver as Indústrias Metalmecânicas da Serra Gaúcha
Projeto de continuidade no ano de 2013. No ano de 2013, o projeto realizou a grande maioria das
atividades planejadas em seu cronograma, focado no desenvolvimento das empresas e o
fornecimento para grandes empresas do polo metalmecânico da Serra Gaúcha.

Desenvolver as MPEs do Setor da Indústria do Noroeste Gaúcho
Projeto encerrado por conclusão dentro do prazo previsto. O valor orçado foi para realizar
pagamento de algumas ações ocorridas ainda no ano de 2011 e que precisaram ser pagas em
2012, o projeto foi substituído pelo o Desenvolver as MPEs da indústria do Noroeste Gaúcho
que ainda está ativo.
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Desenvolver o Setor Metal Mecânico nos Vales do Taquari, Rio Pardo e Região Centro
O projeto iniciou em 2010. Os empresários que integraram o projeto participaram de cursos de
educação e capacitação empreendedora, implantando em suas empresas o PSGQ – Programa
SEBRAE de Gestão da Qualidade, participando de palestras e feiras, como a MERCOPAR,
EXPOMETAL, FEBRAMEC, e FEISMA, além de Rodadas de Negócios.

Fortalecer a Competitividade do Metalmecânico do Norte do RS – PROMETAL
O projeto buscou fortalecer as empresas participantes, mediante incremento da gestão e da
promoção comercial, juntamente com a qualificação e controle do seu parque fabril. Mostrou-se
um projeto de grande importância para as empresas e a economia local, pois aumentou a
qualidade dos produtos e prazos de entrega das empresas fornecedores para as âncoras, e
proporcionou que mais de sete empresas do município de Erechim e região fossem certificadas
em ISO 9001:2008. E, com a certificação e a qualificação das empresas que encerraram o
Programa, podem se destacar que o mesmo fortaleceu a marca SEBRAE, junto às entidades
parceiras e comunidade em geral e confirmou a missão da entidade em apoiar as MPEs.

Fortalecer a Competitividade do Setor Metal Mecânico da Serra Gaúcha
Projeto iniciou em Janeiro de 2010, com a adesão das empresas do Setor Metalmecânico onde
foi elaborada a Matriz de Capacitação com Cursos, Consultorias, Visitas Técnicas, Coleta de
Indicadores Mensal, Missões e outras atividades. Todas as atividades do Projeto foram realizadas
dentro do Cronograma da Matriz de Capacitação. O Projeto foi encerrado em Dezembro de
2011.

METALVALE SINOS - Polo Setorial Metalmecânico do Vale dos Sinos, Caí e Paranhana
Tendo como objetivo aumentar a competitividade das MPEs fornecedoras de produtos e/ou
serviços do ramo metal mecânico na região, o projeto tem auxiliado no seu primeiro ano de
execução no aumento da carteira de clientes, melhoria de gestão comercial, financeira, de
produção e de indicadores de desempenho. Este projeto terá continuidade em 2013.

PDF - Programa de Desenvolvimento de Fornecedores da Cadeia Metal Mecânica do Vale
dos Sinos.
Projeto encerrado por conclusão dentro do prazo previsto ano 2011. O valor orçado foi para
realizar pagamento de algumas ações ocorridas ainda no ano de 2011 e que precisaram ser pagas
em 2012.

39

Programa de Desenvolvimento de Fornecedores da Cadeia Metal Mecânica do Vale dos
Sinos - PDF 2012
Projeto com prazo final de execução em março de 2013, busca melhorar o desempenho do
fornecimento de produtos e/ou prestação de serviços das micro e pequenas empresas através da
utilização de indicadores de desempenho e ferramentas gerenciais e de produção.
Qualificar o Pólo Metal Mecânico da região Metropolitana de Porto Alegre
Com o objetivo de auxiliar as MPEs do setor metal mecânico da região metropolitana de Porto
Alegre a modernizar seus sistemas de gestão e investir na conquista de novos mercados, o
projeto no primeiro ano aplicou ferramenta de diagnóstico e realizou capacitações, consultorias e
planos de ação para as empresas. No segundo ano foi necessário adequar-se à metodologia das
trilhas.

Setor
Econômico

Madeira e
Móveis

Regional

Projeto

Metropolitana Aumentar a Competitividade das Serralherias da
Região Metropolitana
Noroeste
Desenvolver Pólo de Móveis do Noroeste Gaúcho
Fortalecer o Setor de Móveis, Máquinas e
Serra Gaúcha Componentes para a Indústria Moveleira da Serra
Gaúcha
Serra Gaúcha Fortalecer o Setor Moveleiro na Serra Gaúcha

Madeira e Móveis Total

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

9.277

8.892

4.123

3.553

30.214

28.566

359.500

358.682

403.114

399.694

Aumentar a Competitividade das Serralherias da Região Metropolitana
O projeto foi encerrado em dezembro de 2011 e os valores destacados para 2012 referem-se a
ações comprometidas de mercado, consultorias em gestão e capacitações em inovação realizadas
em 2011.

Desenvolver Pólo de Móveis do Noroeste Gaúcho
O projeto foi encerrado em dezembro de 2011 e os valores destacados para 2012 referem-se a
ações comprometidas de educação e capacitação empresarial realizadas em 2011.

Fortalecer o Setor de Móveis, Máquinas e Componentes para a Indústria Moveleira da
Serra Gaúcha
O projeto foi encerrado em dezembro de 2011 e os valores destacados para 2012 referem-se a
ações comprometidas dos indicadores de desempenho, missões empresarias, visitas técnicas e as
capacitações de gestão e técnicas de produção realizadas em 2011.
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Fortalecer o Setor Moveleiro na Serra Gaúcha
O projeto tem como foco estratégico melhorar a competitividade das empresas, estimular o
acesso à inovação e tecnologia, implantar ferramentas de gestão por indicadores e promover o
acesso a novos mercados, através de ações voltadas a gestão, tecnologia e mercado. Visando
elevar o faturamento das empresas, implantando indicadores de desempenho e elevando os
números de clientes das empresas. O projeto terá seu encerramento em dezembro de 2013, sendo
que em 2012 o projeto atingiu 100% de execução. A ação destaque fica por conta da
metodologia de indicadores de desempenho.

Setor
Econômico

Regional
Noroeste

Têxtil e
Confecções

Projeto
Aprimorar o Pólo da Moda do Noroeste Gaúcho

Metropolitana Desenvolver a Indústria da Moda na Região
Metropolitana de Porto Alegre
Serra Gaúcha Desenvolver a Indústria da Moda na Serra Gaúcha
Planalto
Serra Gaúcha

Desenvolver as Indústrias de Confecção do Vestuário
do Planalto e Norte do RS
Promover a Indústria da Moda na Serra Gaúcha

Metropolitana Promover o Pólo de Confecção da Região
Metropolitana de Porto Alegre
Têxtil e Confecções Total

Despesa
Orçada
4.500

Despesa
Executada
4.444

360.500

302.571

11.100

9.707

8.887

5.801

296.937

294.605

4.919

4.149

686.843

621.276

Aprimorar o Pólo da Moda do Noroeste Gaúcho
O projeto foi encerrado em dezembro de 2011 e os valores destacados para 2012 referem-se a
ações comprometidas de consultorias tecnológicas realizadas no ano anterior.

Desenvolver a Indústria da Moda na Região Metropolitana de Porto Alegre
O projeto em 2012 atingiu 84%, ficando com valores em aberto para pagamento em 2013, de
ações executadas em gestão e inovação no ano anterior. O foco estratégico manteve-se na gestão
e monitoramento da evolução da competitividade empresarial, na inovação em posicionamento
de marca, como um dos fatores principais de sucesso das empresas, na gestão e monitoramento
de indicadores, na inovação nos produtos e processos das indústrias, na ampliação de mercado,
em nível estadual e nacional, tudo isso através de iniciativas voltadas a gestão, tecnologia e
mercado. Visando ampliar o número de canais de vendas, de empresas com preview e
lançamento de coleções dentro do calendário exigido pelo mercado de moda e os índices de
competitividade. Desenvolvendo empresas com produtos de design competitivo, com marca
reconhecida em nível estadual e nacional. O projeto terá seu encerramento em dezembro de
2013.
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Desenvolver a Indústria da Moda na Serra Gaúcha
O projeto foi encerrado em dezembro de 2011 e os valores destacados para 2012 referem-se a
ações comprometidas de consultorias tecnológicas, exposição em feiras e oficina gerencial
realizadas em 2011.
Desenvolver as Indústrias de Confecção do Vestuário do Planalto e Norte do RS
O projeto foi encerrado em dezembro de 2011 e os valores destacados para 2012 referem-se a
ações comprometidas de capacitação em gestão e consultorias tecnológicas realizadas durante a
execução do projeto.
Promover a Indústria da Moda na Serra Gaúcha
O projeto tem como foco aperfeiçoar a gestão das empresas, melhorar o processo produtivo e a
qualidade dos produtos, ampliação de mercado, através de iniciativas voltadas a gestão,
tecnologia e mercado. Propondo-se a aumentar as vendas em unidades no mercado nacional, o
valor médio dos produtos, o volume de produção. O projeto terá seu encerramento em dezembro
de 2013 e em 2012 atingiu 99% de execução tendo como ações destaques as consultorias de
design.
Promover o Pólo de Confecção da Região Metropolitana de Porto Alegre
O projeto foi encerrado em dezembro de 2011 e os valores destacados para 2012 referem-se a
ações comprometidas de consultorias que orientam para a venda e capacitações com o curso
Técnicas de Negociação e definição de mercado alvo realizadas em 2011.
Setor
Econômico

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

534.500

521.890

419.722

411.941

Desenvolver as Indústrias da Região da Campanha

283.640

274.512

Desenvolver as Indústrias da Região do Planalto

156.230

121.838

Metropolitana Desenvolver as Indústrias da Região Metropolitana de
POA e Litoral Norte Gaúcho
Sul
Desenvolver as Indústrias da Região Sul do RS

340.072

327.709

303.200

265.784

Serra Gaúcha

233.000

209.732

270.552

261.032

Regional

Projeto

Vale dos Sinos Ações de Acesso a Mercado para as indústrias do Vale
dos Sinos, Paranhana e Serra
Centro
Desenvolver as Indústrias da Região Centro
Campanha
Planalto

Setorial
Indústria

Desenvolver as Indústrias da Serra Gaúcha

Vale dos Sinos Desenvolver as Indústrias do Vale dos Sinos, Caí e
Paranhana
VTRP

Desenvolver o Setor da Indústria da Região dos Vales
do Taquari e do Rio Pardo - VTRP

332.056

327.024

Norte

Desenvolver o Setor da Indústria na Região Norte RS

374.267

363.864

Indústria

Mercopar 2012 na Serra Gaúcha

5.034.712

4.787.845

Indústria

Participação das MPE'S Gaúchas em Missões
internacionais 2012
Qualificar as MPEs do setor da Ind. do Noroeste
Gaúcho

1.150.000

1.147.866

282.403

267.199

9.714.354

9.288.237

Noroeste
Setorial Indústria Total
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Ações de Acesso a Mercado para as indústrias do Vale dos Sinos, Paranhana e Serra
Este projeto tem foco em explorar o mercado consumidor nacional, sedimentar o posicionamento
do Rio Grande do Sul como produtor de moda e componentes com destacada qualidade no
segmento calçadista e fomentar a cooperação como pilar estratégico para acessar os mercados,
através de ações mercadológicas buscando a satisfação dos clientes, a aplicabilidade das
ferramentas de gestão e o acesso a mercado. O projeto tem seu término em 2015 e tem como
destaque a realização das feiras Couromoda e Francal. O projeto atingiu 97% de execução.
Desenvolver as Indústrias da Região Centro
O projeto tem por objetivo qualificar a gestão empresarial e fomentar a cooperação visando o
desenvolvimento das micro e pequenas empresas da indústria da região centro do RS. No
público-alvo estão as micro e pequenas indústrias dos segmentos de alimentos, serralheria,
confecção e construção civil dos municípios de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Santiago e
Restinga Seca. Destaque para a realização de duas visitas técnicas e três missões empresariais.
Todas as ações previstas para 2012 foram realizadas e o projeto executou 98,15% de despesa e
99,26% de receita. O Projeto encerra em dezembro de 2013.
Desenvolver as Indústrias da Região da Campanha
Projeto Setorial tem por objetivo qualificar a gestão empresarial e fomentar a cooperação das
micro e pequenas indústrias dos municípios de Alegrete, Caçapava do Sul, Santana do
Livramento, São Gabriel e Uruguaiana. O foco em 2012 foi o segmento da panificação e foram
realizadas capacitações e consultorias PROPAN em parceria com o IPTC, para 2013 há previsão
de realização do PROPAN AVANÇADO. Nas ações de mercado realizou-se missão à FIPAN e
vistas técnicas nos estados do Espírito Santo, São Paulo e Porto Alegre. Houve a realização de
96,78% de despesa e 105,15% de receita. O Projeto encerra em dezembro de 2013.
Desenvolver as Indústrias da Região do Planalto
Com o objetivo de qualificar a gestão empresarial e fomentar a cooperação visando o
desenvolvimento das micro e pequenas empresas da indústria da região, o projeto teve início no
ano de 2012 e irá até o final de 2013. Devido ao atraso para o início do projeto por restrição de
prestadores de serviços – consultores, não foi possível executar totalmente a capacitação do
Programa Gestão da Qualidade no ano de 2012, resultando em uma execução inferior ao
planejado. Esta ação será realizada em 2013.
Desenvolver as Indústrias da Região Metropolitana de POA e Litoral Norte Gaúcho
Focado na promoção de cooperação e associativismo, no melhoramento da gestão e do processo
produtivo das indústrias, na aplicação de conceitos de qualidade, segurança, meio ambiente e
saúde do trabalho, além de buscar ampliação de mercados, o projeto iniciou em 2012 realizando
ações de gestão, mercado e inovação conforme o plano de trabalho definido no início do projeto.
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Desenvolver as Indústrias da Região Sul do RS
Buscando a melhoria de gestão, a utilização dos critérios de excelência e foco no mercado, o
projeto teve dificuldades para fechar o público total, bem como mantê-lo durante o exercício de
2012. A distância entre as cidades onde foram fechados os grupos dificultou a participação de
alguns empresários em algumas ações, fazendo com que houvesse desistência. Devido a estas
duas situações, o projeto teve uma execução menor do que a planejada.
Desenvolver as Indústrias da Serra Gaúcha
O Projeto tem por objetivo qualificar a gestão empresarial e fomentar a cooperação, visando o
desenvolvimento das micro e pequenas indústrias dos municípios de Bento Gonçalves, Caxias do
Sul, e Guaporé. A execução da despesa foi de 89,56% e de receita 104,89%. A execução de
despesa abaixo de 90% deve-se ao fato da substituição do gestor do projeto no momento da
mobilização do público-alvo, o novo gestor precisou rever as articulações com parceiros e
somente em junho de 2012 o público do projeto foi fechado.
Desenvolver as Indústrias do Vale dos Sinos, Caí e Paranhana.
Este projeto tem foco estratégico em qualificação gerencial das indústrias, capacitar os
empresários na gestão empresarial focada no programa PSGQ, melhoria dos processos, práticas
de inovação, ações voltadas para acesso a mercado, através de iniciativas voltadas a gestão,
tecnologia e mercado. Visa aplicabilidade de ferramentas de gestão e satisfação dos clientes do
projeto. O projeto terá seu encerramento em dezembro de 2013, e até o momento O projeto
atingiu 96% de execução e tem destaque nas ações de inovação e gestão.
Desenvolver o Setor da Indústria da Região dos Vales do Taquari e do Rio Pardo – VTRP
Este projeto tem como foco estratégico implantar e qualificar a gestão das empresas, a cultura de
cooperação, fomentar a inovação, acessar novos mercados, através de iniciativas voltadas a
gestão, tecnologia e mercado. Visando aplicabilidade de ferramentas de gestão e satisfação dos
clientes do projeto. O projeto terá seu encerramento em dezembro de 2013. No ano de 2012
atingiu 98% e tem seus destaques nas ações de inovação e gestão.
Desenvolver o Setor da Indústria na Região Norte RS
Este projeto tem foco estratégico o fomento do associativismo, melhorando o nível de gestão e
cooperação dos nossos clientes, a organização de grupos específicos em projetos de atendimento
setorial coletivo, o desenvolvimento de pólos industriais sustentáveis, a gestão e monitoramento
de evolução da gestão empresarial e a promoção e acessos a mercados, através de iniciativas
voltadas a gestão, tecnologia e mercado. Visando aplicabilidade de ferramentas de gestão e
satisfação dos clientes do projeto. O projeto terá seu encerramento em dezembro de 2013. No
ano de 2012, o projeto atingiu 97% e destacaram-se as ações de inovação e gestão.
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Qualificar as MPEs do Setor da Indústria do Noroeste Gaúcho
Qualificar a gestão empresarial e fomentar a cooperação visando o desenvolvimento das micro e
pequenas indústrias dos municípios de Horizontina, Santa Rosa, Santo Ângelo, Ijuí e Panambi
são os objetivos do projeto setorial que abrange grupos dos segmentos do metalmecânico, têxtil,
confecção, gráficas, construção civil e moveleiro. Todas as ações previstas para 2012 foram
realizadas, com destaque para o grupo metalmecânico na missão empresarial à Feira do Pólo
Naval em Rio Grande. O projeto realizou 94,62% de despesa e 110,86% de receita e encerra em
dezembro de 2013.
Mercopar 2012 na Serra Gaúcha.
Os resultados registrados na 21ª Mercopar, que ocorreu de 02 a 05 de outubro de 2012, em
Caxias do Sul foram extremamente positivos. A feira teve um crescimento nas transações
comerciais deste ano, totalizando R$ 135 milhões e 418 mil. A cada ano que passa, a feira cresce
em volume de negócios e no interesse dos expositores em tomar parte delas.
A média de contatos realizados por cada expositor, em negócios fechados ou encaminhados,
chegou a 143. Com base na pesquisa realizada na feira, 90% dos expositores pretendem
participar da Mercopar 2012, (não seria 2013?) e 85% deles também tiveram suas expectativas
mantidas/superadas em relação aos negócios realizados na feira. O número de expositores foi de
566 empresas numa área superior de 20 mil m² e a visitação foi de 35.800 acessos.
A feira Mercopar busca se consolidar no mercado como instrumento indutor de desenvolvimento
industrial das empresas brasileiras. Hoje a feira é um dos mais importantes polos de negócios da
América Latina.

Participação das MPEs Gaúchas em Missões Internacionais 2012
Em 2012 foram realizadas 6 missões internacionais que contaram com a participação de 78
MPEs selecionadas através do edital publico do SEBRAE / RS para participação das micro e
pequenas empresas em feiras e missões internacionais.
As missões realizadas neste período foram às seguintes:
NRF Big Show 2012
Período: janeiro de 2012
Local: New York USA.
Setor: Varejo com temática em merchandising visual, sinalização digital e externa, inovações em
estratégias e soluções de marketing na loja.
MPEs apoiadas pelo SEBRAE/RS: 15
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Hannover Messe 2012
Período: abril de 2012
Local: Hannover, Alemanha.
Setores: 13 setores industriais internacionais de exposição, tendo como foco central a interação
inteligente do processo, custo e eficiência dos recursos em diferentes áreas da indústria.
MPEs apoiadas pelo SEBRAE/ RS: 14

Micam 2012
Período: setembro de 2012
Local: Milão, Itália.
Setores: calçados e complementos.
MPEs apoiadas pelo SEBRAE/ RS: 10

Missão Moda & Design 2012
Período: setembro de 2012
Local: Londres, Inglaterra.
Setores: confecção, calçados e complementos.
MPEs apoiadas pelo SEBRAE / RS: 10

Objetivo: capacitar os participantes neste novo conceito de encontrar soluções que promovam a
potencialização dos diferenciais competitivos materializados no produto final, como um
investimento necessário das empresas para manter-se em um mercado competitivo e
extremamente veloz e perceber os sinais subjetivos dos grupos de consumidores. Sistematizar a
cultura de pesquisa na estruturação do conceito e identidade do produto nacional, fomentando a
sustentabilidade e o aperfeiçoamento do empreendedorismo criativo brasileiro, com a gestão de
um novo modelo de negócios que possa traduzir todo o manancial criativo em venda, em lucro,
em negócios.
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SIAL PARIS 2012
Período: outubro de 2012
Local: Colônia, Alemanha.
Setores em exposição: Bebidas; Produtos derivados de carne; Produtos congelados e sorvetes;
Produtos lácteos; Produtos orgânicos; Produtos gourmet, delicatessen, enlatados e salgadinhos;
Produtos de conveniência frescos, peixes, frutas e legumes; Produtos de confeitaria, pães e
bebidas quentes; Equipamentos e tecnologia para alimentação e catering.
MPEs apoiadas pelo SEBRAE/RS: 10

Canton Fair 2012
Período: outubro de 2012
Local: Guangzhou, China.
Setores em exposição: Máquinas e equipamentos pesados, pequenos maquinários, bicicletas e
partes, motos e acessórios, autopeças, produtos químicos, hardware, ferramentas, veículos,
máquinas para construção, eletrodomésticos, produtos elétricos e eletrônicos, computadores e
periféricos, produtos de comunicação, equipamentos de iluminação, materiais de construção,
decoração.
MPEs apoiadas pelo SEBRAE/RS: 19

Setor
Econômico

Petróleo, Gás
e Energia

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

Metropolitana Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e
Energia da Região Metropolitana de POA Fase 2

1.086.059

1.061.926

Metropolitana Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e
Energia da Região Metropolitana de Porto Alegre

70.562

51.648

Sul

Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e
Energia da Região Sul do Estado do RS

25.441

23.907

Sul

Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e
Energia da Região Sul do Estado do RS - Fase 2

387.500

369.862

Serra Gaúcha

Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e
Energia da Serra Gaúcha

7.176

7.123

Serra Gaúcha

Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e
Energia da Serra Gaúcha - Fase 2

423.500

418.076

Cadeia de Petróleo, Gás e Energia - Projeto CODESUL

12.350

12.311

2.012.588

1.944.853

Regional

Indústria
Petróleo, Gás e Energia Total

Projeto
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Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e Energia da Região Metropolitana de
POA Fase 2
Tendo como objetivo promover a inserção competitiva e sustentável de micro e pequenas
empresas locais na cadeia produtiva de petróleo, gás e energia, o projeto finalizou em 2012
fortalecendo os fornecedores desta cadeia. Devido aos resultados que vêm sendo alcançados
pelos projetos de adensamento, SEBRAE/NA e Petrobras renovaram o convênio nacional, dando
origem aos novos projetos que iniciaram no final de 2012 e irão até 2015.

Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e Energia da Região Metropolitana de
Porto Alegre
Projeto teve início em 2009, tendo como objetivo promover a inserção competitiva e sustentável
da micro e pequena empresa da na cadeia produtiva do petróleo, gás e energia. Contando com a
parceria entre a REFAP e o SEBRAE, o projeto visou à adequação das MPEs para cumprirem os
pré-requisitos exigidos pelas grandes empresas do setor. Ações como IS0 9000, SMS,
Responsabilidade Social, consultorias tecnológicas, ações de mercado, foram responsáveis pelo
resultado obtido.

Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e Energia da Região Sul do Estado do
RS
Projeto teve início em 2009 tendo como objetivo promover a inserção competitiva e sustentável
da micro e pequena empresa da na cadeia produtiva do petróleo, gás e energia. Contando com a
parceria entre a REFAP e o SEBRAE, o projeto visou à adequação das MPE para cumprirem os
pré-requisitos exigidos pelas grandes empresas do setor. Ações como IS0 9000, SMS,
Responsabilidade Social, consultorias tecnológicas, ações de mercado, foram responsáveis pelo
resultado obtido.

Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e Energia da Região Sul do Estado do
RS - Fase 2
Tendo como objetivo promover a inserção competitiva e sustentável de micro e pequenas
empresas locais na cadeia produtiva de petróleo, gás e energia, o projeto finalizou em 2012
fortalecendo os fornecedores desta cadeia. Devido aos resultados que vêm sendo alcançados
pelos projetos de adensamento, SEBRAE/NA e Petrobras renovaram o convênio nacional, dando
origem aos novos projetos que iniciaram no final de 2012 e irão até 2015.
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Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e Energia da Serra Gaúcha
Projeto teve início em 2009 tendo como objetivo promover a inserção competitiva e sustentável
da micro e pequena empresa da na cadeia produtiva do petróleo, gás e energia. Contando com a
parceria entre a REFAP e o SEBRAE, o projeto visou à adequação das MPE para cumprirem os
pré-requisitos exigidos pelas grandes empresas do setor. Ações como IS0 9000, SMS,
Responsabilidade Social, consultorias tecnológicas, ações de mercado, foram responsáveis pelo
resultado obtido.
Adensamento da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e Energia da Serra Gaúcha - Fase 2
Tendo como objetivo promover a inserção competitiva e sustentável de micro e pequenas
empresas locais na cadeia produtiva de petróleo, gás e energia, o projeto finalizou em 2012
fortalecendo os fornecedores desta cadeia. Devido aos resultados que vêm sendo alcançados
pelos projetos de adensamento, SEBRAE/NA e Petrobras renovaram o convênio nacional, dando
origem aos novos projetos que iniciaram no final de 2012 e irão até 2015.

Cadeia de Petróleo, Gás e Energia - Projeto CODESUL
O projeto teve início em meados do ano de 2010 tendo como objetivo principal o trabalho
conjunto entre os Projetos da CPPG&E dos Estados do RS, SC e PR, buscando a troca de
conhecimento entre os gestores destes projetos e permitindo acesso à inovação, mercados e
melhoria na gestão das MPEs participantes. Focado principalmente em ações de mercado, o
projeto conseguiu reunir as pequenas empresas destes três Estados com grandes empresas
durante a Mercopar 2010 e 2011, além da Equipaindústria de 2011 em SC.

Setor
Regional
Econômico
Química e
Serra Gaúcha
PVC
Química e PVC Total

Projeto
Desenvolver o Setor Plástico da Serra Gaúcha

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

1.723

420

1.723

420

Desenvolver o Setor Plástico da Serra Gaúcha
O projeto foi encerrado em dezembro de 2011 e os valores destacados para 2012 refere-se a
ações comprometidas de capacitações em gestão realizadas em 2011.

Setor
Econômico

Regional

Indústria do
Sinos
Aço
Indústria do Aço Total

Projeto
PDF GERDAU-RS - Programa de Desenvolvimento
de Fornecedores da GERDAU-RS

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

190.127

179.810

190.127

179.810
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PDF GERDAU-RS - Programa de Desenvolvimento de Fornecedores da GERDAU-RS
O projeto iniciou em 2012, com o objetivo de promover e aumentar a competitividade das MPEs
participantes, da âncora e da cadeia produtiva. Para isto, melhorando o processo, aumentando a
qualidade e reduzindo os custos da produção e também diminuindo o grau de dependência destas
empresas com a âncora. Ações como capacitações em liderança, formação de preços e em
vendas foram responsáveis pelo resultado obtido. O projeto será finalizado em 2013.

2.4.4 Serviços

Setor
Econômico

Setor
Econômico
Serviços

Regional

Projeto

Serviços

Desenvolver a Gastronomia do Vale do Sinos

Metro

Desenvolver as Empresas de Serviços Prestados a
Empresas de Porto Alegre

13.248

10.529

Serra

Qualificar as Empresas de Reparação Veicular da Serra
Gaúcha

285.160

282.795

Serra

Qualificar os Serviços de Reparação Veicular da Serra
Gaúcha

2.424

2.419

318.571

308.290

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

Regional

Projeto

Metro

Aprimorar Empresas de Alimentação Fora do Lar na
Região Metropolitana de Porto Alegre

250.655

236.170

Serra

DESENVOLVER A GASTRONOMIA E A
HOTELARIA DA SERRA GAÚCHA

191.946

185.133

Metro

Desenvolver as Empresas de Serviços da Região
Metropolitana de Porto Alegre

302.000

292.553

Norte

Desenvolver Empresas de Serviços da Região Norte

211.023

188.417

Campanha

Desenvolver o Setor de Serviços da Campanha e
Fronteira Oeste
Desenvolver o Setorial de Serviços da Região Centro
RS

177.500

158.773

258.218

249.902

Integrar os Serviços na Costa Doce

349.500

337.987

VTRP

Qualificar o Setor de Serviços nos Vales do Taquari e
do Rio Pardo

124.584

115.755

Sede

SEBRAE 2014 - Preparar as Empresas do Sebrae do
RS para as Oportunidades da Copa

1.253.845

1.201.997

3.119.271

2.966.686

Centro
Sul

Serviços Total

Despesa
Executada
12.548

Sinos

Setor Econômico Serviços Total

Setor
Econômico

Despesa
Orçada
17.739

Dos projetos citados acima, alguns se referem a saldos orçamentários do ano de 2011 que
ficaram com pagamentos pendentes e os demais são projetos novos ou em continuidade com
execução durante o exercício de 2012.
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Análise projetos encerrados em 2011:
• Desenvolver a Gastronomia do Vale do Sinos
• Desenvolver as Empresas de Serviços Prestados a Empresas de Porto Alegre
• Qualificar os Serviços de Reparação Veicular da Serra Gaúcha
Os projetos acima não foram executados no ano de 2012. Os valores alocados em 2012 foram
para realizar pagamentos referentes a atividades de 2011, principalmente atividades de
capacitação e consultoria iniciadas no mês de dezembro de 2011, onde não houve tempo hábil de
realizar o processo de cobrança por parte das empresas de consultoria credenciadas dentro do
mesmo ano de realização da atividade.

Análise projetos executados em 2012:
Os outros projetos realizaram sua execução dentro do previsto. Foram poucas diferenças na
execução orçamentária, sendo que atingiram a previsão quase em sua totalidade.
O setor de serviços é o que mais cresce em número de empresas, tanto no Rio Grande do Sul,
quanto no âmbito nacional. Por este motivo, em 2012 a atuação do SEBRAE/RS foi fortalecida.
Foram focados esforços nos setores de Beleza e Reparação Veicular. No RS, atualmente, o
segmento de mecânicas está sendo atendido na região da Serra, com algumas frentes iniciadas
em projetos setoriais nas regiões Norte, Centro, Vale do Taquari e Campanha. Com relação ao
setor de beleza, três regionais estão atendendo este segmento: Centro, Metropolitana e Vales do
Taquari e Rio Pardo, sendo todos projetos setoriais.

Atualmente o setor de serviços tem cinco projetos em execução, distribuídos em cinco diferentes
regionais, sendo que atendem no total mais de 400 empresas. Vale destacar o projeto
Desenvolver as Empresas de Serviços da Região Metropolitana de Porto Alegre que além de
também ter sido executado conforme previsto, obteve sucesso em suas frentes e para 2012 está
serão desdobradas em dois novos projetos vinculados ao Programa SEBRAE 2014.

Setor
Econômico

Despesa
Orçada
12.974

Despesa
Executada
9.843

Metro

Desenvolver o Turismo Gastronômico na Região
Metropolitana de Porto Alegre

392.320

359.204

Serra

Desenvolver o Turismo Sustentável na Serra Gaúcha

244.201

244.059

Serra

Fomento ao Turismo no Parque Nacional dos Aparados
da Serra e Entorno

76.301

76.298

Metro

Qualificar a Gastronomia da Região Metropolitana de
Porto Alegre

32.728

20.218

Sede

SEBRAE na Copa 2014

111.714

83.361

870.238

792.984

Regional
Sul

Turismo

Turismo Total

Projeto
Desenvolver o Turismo da Costa Doce
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Setor
Econômico

Regional

Economia
Criativa

Sul

Projeto
Artesanato do Mar de Dentro

Economia Criativa Total

Despesa
Orçada

Despesa
Executada

7.522

6.125

7.522

6.125

Dos projetos citados acima, alguns se referem a saldos orçamentários do ano de 2011 que
ficaram com pagamentos pendentes e os demais são projetos novos ou em continuidade com
execução durante o exercício de 2012.
Análise projetos encerradas em 2011:
•
•
•
•

Desenvolver o Turismo da Costa Doce
Qualificar a Gastronomia da Região Metropolitana de Porto Alegre
Artesanato do Mar de Dentro
Sebrae na Copa 2014

Os projetos acima não foram executados no ano de 2012. Os valores alocados em 2012 foram
para realizar pagamentos referentes a atividades de 2011, principalmente atividades de
capacitação e consultoria iniciadas no mês de dezembro de 2011, onde não houve tempo hábil de
realizar o processo de cobrança por parte dos consultores credenciados dentro do mesmo ano de
realização da atividade.

Análise projetos executados em 2012:
Referente a estes projetos, o andamento foi realizado dentro do previsto. O único projeto que
teve uma realização orçamentária um pouco fora do previsto foi o Desenvolver o Turismo
Gastronômico na Região Metropolitana de Porto Alegre. Porém, esta alteração deu-se em virtude
de que algumas ações inicialmente previstas para ocorrem neste projeto, acabaram por ser
realizada dentro do projeto estadual SEBRAE 2014. Outro projeto que vale o destaque é o
Fomento ao Turismo no Parque Nacional dos Aparados da Serra e Entorno que foi realizado em
convênio especial com o SEBRAE Nacional.

Neste segmento de Turismo, o SEBRAE-RS já atuou fortemente em praticamente todo o Estado.
Neste período, houve grande investimento por parte da instituição, e resultados consideráveis
foram alcançados nas regiões de atuação.

Porém, percebeu-se pouca apropriação por parte da governança dos projetos desenvolvidos, e na
ausência do Sebrae/RS, muito deste trabalho se perdeu. Assim, este trabalho está sendo focado
em poucas regiões com um ponto de melhoria importante sendo a construção do método de
abordagem de intervenção do setor.
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Já o programa SEBRAE 2014 é uma iniciativa coordenada pelo SEBRAE/NA e conduzida
através dos SEBRAE UF’s sediados nas cidades sedes da Copa do Mundo de 2014. O objetivo
do programa visa identificar, disseminar e fomentar as oportunidades de negócios a partir do
evento mobilizador Copa do Mundo 2014, antes, durante e pós-evento, e apoiar o
desenvolvimento, a partir de requisitos de competitividade, das micro e pequenas empresas nos
setores priorizados.

A estratégia de atuação do programa no Rio Grande do Sul priorizou no primeiro momento
realizar ações de disseminação de informações e de mobilização. Na sequência, identificou os
setores potenciais para atuar na qualificação e promoção comercial nos próximos anos.

2.4.5 Territorial

Setor
Econômico

Desenvolv.
Territorial

Regional

Projeto

Estadual

ALI - Agentes Locais de Inovação/RS - 2012-2014

Estadual

Artesanato do Mar de Dentro

Estadual

Despesa
Despesa
Orçada Executada
2.036.999 1.483.803
7.522

6.125

Central de Relacionamento Sebrae/RS

162.052

128.520

Estadual

Educação Empreendedora

371.000

365.174

Estadual

Inova Pequena Empresa RS - PAPPE: Subvenção
Econômica

199.818

199.817

Estadual

INOVA PEQUENA EMPRESA RS 2010

4.842.328

4.834.623

Estadual

Qualidade da gestão nas micro e pequenas empresas

316.529

314.402

Noroeste

SEBRAE/RS Território da Cidadania Noroeste Colonial 471.751
SEBRAE/RS Território da Cidadania Zona Sul do
Sul
483.879
Estado
Desenvolvimento Territorial Total
8.891.878

462.452
463.198
8.258.114

Análise: ALI – Agentes Locais de Inovação/RS
No ano de 2012 foram realizadas ações de comunicação do Programa ao seu Público Alvo
através da aproximação dos Agentes às respectivas Regionais de atuação, Consultores Sêniores e
a prospecção de Parceiros Locais. Foi necessário o lançamento de 3 editais de seleção de
bolsistas através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq,
tendo em vista a finalização da execução do 1º Ciclo do Programa, com os agentes selecionados
pela Fapergs e a necessidade de termos 60 Agentes Locais de Inovação - ALI´s para o
atendimento das empresas. Os editais foram lançados nos meses de Outubro de 2011, Dezembro
/11, e Junho de 2012, sendo concluídos nos meses de Março/12, Maio/12 e Novembro/12, após a
etapa de capacitação dos agentes que teve a duração de 2 meses, onde totalizamos os 60 ALI´s
atuando a campo. Medidas como distribuição de territórios e setores atendidos pelo programa
contribuíram para triplicar o número de atendimento às empresas em relação ao que foi realizado
no ano de 2011.
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A contribuição do Programa ALI para as metas mobilizadoras, 3 (Ampliar a quantidade de
empresas atendidas pelo Sebrae com soluções específicas de inovação) e 4 (Ampliar o número
de pequenas empresas atendidas pelo Sistema Sebrae) foi significativo, contribuindo com 1.895
empresas na meta 3 e 1.649 empresas na meta 4. Além, da contribuição no objetivo estratégico
de Promoção à Inovação, o qual está vinculado à diretriz nacional de investir no mínimo 20% do
total das aplicações em ações de Inovação e Tecnologia.
Quanto à execução orçamentária, esta foi impactada devido aos valores previstos para a
realização de campanha publicitária, a qual não foi realizada. Além das despesas com
infraestrutura de trabalho dos ALI´s, as quais foram incorporadas pelo novo valor da bolsa, paga
pelo CNPQ aos ALI`s. Além dos valores de consultoria sênior que foram realizadas em 2012,
mas seu pagamento ocorrerá em 2013.

Análise: Inova Pequena Empresa RS – PAPPE: Subvenção Econômica
Edital lançado em Março de 2009, visando promover o desenvolvimento tecnológico de MPEs
gaúchas, estimulando a atividade inovadora através do compartilhamento de custos com as
empresas (Subvenção Econômica). Ao todo, recebemos um montante de 493 propostas e
contratamos 45 empresas, em função da limitação de recurso disponível. Essas 45 empresas
receberam um dia de capacitação sobre as regras de execução e prestação de contas, além de um
manual explicativo, quando da assinatura dos contratos realizados em Dezembro de 2009 e
Janeiro de 2010. Visando acompanhar a prestação de contas, disponibilizamos para as empresas
desde o início da execução do projeto, um sistema informatizado de Prestação de Contas do
INOVA, onde os empresários podem inserir despesas, solicitar Remanejamentos Financeiros e
elaborar Relatórios Técnicos diretamente no sistema, tornando o processo mais ágil. Outras
ações que tiveram resultados efetivos foram o encaminhamento pelas empresas, das prestações
de contas com periodicidade bimestral e a realização de reuniões presenciais junto ao SEBRAE,
trimestralmente, sendo um espaço para esclarecimento de dúvidas, críticas, elogios, sugestões,
etc. Os 45 projetos contratados foram encerrados em 2012, e geraram um total de faturamento
estimado nas 45 empresas no valor de R$ 10.500.000,00 e 97 novos postos de trabalho.

Análise: Inova Pequena Empresa RS 2010
Edital lançado em Julho de 2010, com o mesmo objetivo do Edital de 2009, porém com um
percentual de 50% dos recursos disponíveis para projetos relacionados ao setor de Petróleo e Gás
e de Empresas Incubadas. Recebemos um montante de 420 propostas e contratamos 60
empresas, em função do recurso disponível. A gestão técnica e financeira deste edital atende o
mesmo regramento adotado no edital anterior, na qual disponibilizamos sistema informatizado
para prestação de contas, e reuniões presenciais com os empresários e coordenadores dos
projetos nas empresas, em periodicidade trimestral. Outras ações que tiveram resultados efetivos
foram o encaminhamento pelos empresários, das prestações de contas com periodicidade
bimestral e a realização de reuniões presenciais junto ao SEBRAE, trimestralmente, sendo um
espaço para esclarecimento de dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Estes contratos serão
encerrados em 2013.
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Qualidade da gestão nas micro e pequenas empresas
Em 2012, o Projeto obteve 100% de execução das metas físicas e execução financeira, mais de
82 mil empresas participaram do Prêmio em todo país, o Rio Grande do Sul foi o estado que
mais preencheu questionário de auto avaliação 5.589, 134% a mais do previsto. No RS o Prêmio
MPE Brasil está na sua 20º Edição, funciona como um incentivo às micro e pequenas empresas
brasileiras, reconhecendo a importância e os resultados alcançados com a utilização dos
conceitos de gestão, excelência e qualidade. Obtivemos 406 relatos no Prêmio Sebrae Mulher de
Negócios, o prêmio tem por objetivo identificar, selecionar e premiar os relatos de vida de
mulheres empreendedoras que transformaram seus sonhos em realidade. Em ambos os prêmios
os vencedores estaduais foram encaminhados para etapa nacional, que acontecerá em março de
2013.

Setor
Econômico

ALI - Agentes Locais de Inovação/RS

Despesa
Orçada
66.597

Despesa
Executada
56.776

Atender Empreendedores na Região Centro

672.971

656.302

Campanha

Atender Empreendedores na Região da Campanha e
Fronteira-Oeste

615.529

551.902

Sul

Atender Empreendedores na Região da Regional Sul

678.820

628.341

Atender Empreendedores na Região do Planalto

934.396

898.798

1.525.015

1.500.381

3.020.885

2.772.404

738.249

721.186

852.958

802.421

1.816.365

1.750.997

Regional
Estadual
Centro

Planalto
Sinos

Projeto

Atender Empreendedores na região do Vale dos Sinos,
Caí e Paranhana

Metropolitana Atender Empreendedores na Região Metropolitana
Noroeste
Atender Empreendedores na Região Noroeste

Multisetorial /
Individual

Norte

Atender Empreendedores na Região Norte

Serra

Atender Empreendedores na Região Serra Gaúcha

VTRP

Atender Empreendedores na Região Vales do Taquari e
do Rio Pardo

720.674

647.080

Estadual

BÔNUS METROLOGIA RS

953.000

883.559

Estadual

Educação Empreendedora- SEBRAE/RS

1.360

282

Estadual

Facilitar o Acesso à Mercados Através de Feiras
Regionais

187.000

186.893

Estadual

Fomentar Boas Práticas Cooperativismo de Crédito RS

207.050

204.132

Estadual

Participação das MPE'S Gaúchas em Feiras e Missões
Internacionais de 2011

Estadual

Realizar a Feira do Empreendedor 2012
SEBRAE/RS - Projeto Atendimento Negócio a
Negócio

Estadual

3.665
2.607.700

2.597.214

7.079.650

7.064.652

Estadual

SEBRAE/RS - PROJETO SEBRAE MAIS

32.320

24.165

Estadual

SEBRAEtec-RS

392.126

391.804

Superar: São Lourenço do Sul

708.038

708.364

Sul
Multisetorial/Individual Total

23.810.703 23.051.317
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Atender Empreendedores na Região Centro
O Projeto apresentou uma excelente execução financeira, realizando mais de 97% do orçamento
previsto. A execução física também foi satisfatória, superando 115% em todas as métricas.
No decorrer do ano, foi solicitado recurso extra e também incorporação de receita para suprir
todas as demandas onde o Atender Empreendedores na Região Centro atendeu mais de 6300
empresas distintas com solução Sebrae.

Atender Empreendedores da Campanha e Fronteira Oeste
O projeto Atender Empreendedores da Campanha e Fronteira Oeste enfrentou algumas
dificuldades de execução ao longo do período especificamente a dois fatores que foram listados
como premissas para uma execução eficaz:
1-) Consultores habilitados na região para executar as agendas previstas. Embora algumas ações
pontuais tenham sido feitas no sentido de identificar e selecionar novos consultores, não
conseguimos ainda munir a região do número necessário para garantir a execução planejada.
2-) Equipe técnica alocada nas Unidades de Atendimento da Regional com o objetivo de
mobilizar clientes para execução das agendas previstas em cada Município da região conforme
planejamento inicial realizado. Houve no período a saída de componentes da equipe técnica (De
três Unidades de Atendimento da Regional) os quais comprometeram significativamente a força
de trabalho.

Atender Empreendedores na Região da Regional Sul
O Projeto Atender Empreendedores na Região da Regional Sul teve boa execução física e
financeira em 2012, fortificando a gestão das empresas atendidas, gerando benefícios ao cliente
final. Foram efetuadas ações de capacitação e consultorias, aliadas ao atendimento pontual com
orientações técnicas, informações e assessorias individuais dedicadas às MPEs e
Empreendedores Individuais. Ao final do ano o recurso destinado a consultorias Tecnológicas se
extinguiu onde deixamos de atender algumas empresas e que pretendemos retomar estes
atendimentos em 2013.

Atender Empreendedores na Região do Planalto
Em 2012, o projeto obteve 100% de execução das metas físicas e a execução financeira ficou
acima de 150%. Foram firmadas parcerias importantes para efetivação das ações realizadas para
as MPE´s da região, sendo importante destacar a abertura de dois pontos de atendimento: um em
Carazinho no mês de Fevereiro de 2012 e um em Soledade no mês de Dezembro de 2012. Além
disso, pode-se destacar a realização das assessorias individuais pelos técnicos de atendimento da
região, como importante instrumento para o atendimento eficaz dos nossos clientes, sendo que a
avaliação da satisfação das assessorias ficou acima dos 90%.
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Atender Empreendedores na Região do Vale dos Sinos, Caí e Paranhana
O Projeto iniciou com uma estrutura de planejamento mais organizada em 2012, o que levou a
uma execução final de despesa de 98,35% e de 110,95% de receita. Foram atingidas todas as
metas físicas propostas, acima de 100%. As parcerias com instituições foram mantidas e outras
foram construídas, para continuar o trabalho de capilarização do atendimento Sebrae na região.
Alguma dificuldade operacional obteve com os processos de consultorias tecnológicas, mas
foram superadas durante o ano e obtivemos resultados de 100% de execução. De modo geral
consideramos um excelente resultado em 2012.
Atender Empreendedores na Região Metropolitana
A execução das metas físicas e financeiras foi muito boa, de acordo com o que foi previsto. O
trabalho relacionado ao comprometimento de recursos é um dos fatores responsáveis pela
garantia da execução do projeto, pois, tem se mostrado muito efetivo. Ainda assim, no segundo
semestre encontramos alguns imprevistos como demanda superior ao planejado e
redirecionamento da forma de atuação de consultorias gerenciais.
Atender Empreendedores na Região Noroeste
Em 2012 o projeto apresentou boa execução física e financeira, o fortalecimento com alguns
parceiros contribui para a realização de cursos, palestras e assessorias fora das unidades da
regional. Com relação aos prêmios, tivemos êxito tanto nas ações do MPE como da Mulher de
Negócios. Na contrapartida o projeto encontrou algumas dificuldades como: indisponibilidade de
mão de obra (consultores), o que ocasionou atrasos no cumprimento do cronograma inicial e
bloqueio das vendas do bônus consultorias no inicio do segundo semestre, impossibilitando o
acesso de vários clientes a este serviço.
Atender Empreendedores na Região Norte
Em 2012 tivemos uma resposta bastante positiva de clientes e parceiros, demandando ações
de empreendedorismo, gestão e inovação importantes para o desenvolvimento da região, que
ocasionou a necessidade de incremento de recursos no Projeto, já no 1º semestre. A cada ano, o
projeto do atendimento se fortalece, por sua atuação, alianças, orçamento e resultados
alcançados. São inúmeras micro e pequenas empresas e empreendedores individuais que iniciam
sua trajetória com o Sebrae através do projeto do atendimento individual na Regional Norte.
Atender Empreendedores na Região Serra Gaúcha
O projeto teve uma execução final de despesa de 96,40% e de 108,24% de receita. Em relação ao
planejamento inicial do projeto alcançou-se 166,73% de realização da despesa e 230,23% de
realização da receita. Devido ao crescimento da demanda que provocamos ao longo do ano
incorporou-se recursos ao orçamento. Todas as metas físicas foram superadas. Reforçamos
parcerias com entidades de diferentes municípios de nosso território para potencializar as ações
na região. As maiores dificuldades encontradas estão no controle das consultorias tecnológicas e
gerenciais, o que esta em aperfeiçoamento.
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Projeto Atender Empreendedores da Região dos Vales do Taquari e do Rio Pardo
O Projeto teve um excelente desempenho em 2012, pois todas as metas físicas foram superadas
e executamos 90% dos recursos previstos, que foram aumentados em função das demandas por
consultorias gerenciais e tecnológicas e capacitações, e os demais recursos estão comprometidos
com ações realizadas em 2012 a serem pagas no 1º trimestre de 2013.
Bônus Metrologia
É uma solução do SEBRAE/RS em parceria com a Rede Metrológica, que possibilita que as
micro e pequenas empresas acessem a menor custo, os serviços de calibração de instrumentos de
medição, análises em produtos e matérias-primas diversas, ensaios e outros testes disponíveis
nos diversos laboratórios reconhecidos e contratados pela Rede Metrológica do Rio Grande do
Sul. Beneficiários desta solução são MPEs dos setores da indústria, comércio, serviços e
agronegócios do estado do Rio Grande do Sul.
No ano de 2012 atendemos 655 empresas, totalizando 9174 horas de consultoria. Realizamos
92,71% de despesa (R$ 883.559,00) e 90,16% de receita (R$ 171.844,06) do projeto.
Educação Empreendedora
O projeto teve 98,43% de realização orçamentária no período de janeiro a dezembro de 2012;
sendo as maiores ações, do ponto de vista financeiro: o Desafio Sebrae e o Programa Agrinho,
em parceria com o Senar/RS. O Projeto sofreu modificação ao longo do ano, tendo sido
cancelada a ação Negócio Certo devido a reposicionamento estratégico do projeto. O projeto em
2012 também focou no desenvolvimento e implementação de soluções em educação
empreendedora para o ensino médio, com a execução do piloto do Programa Despertar e o
desenvolvimento pelo Sebrae/RS da oficina de empreendedorismo, seguido de piloto em duas
escolas na regional Metropolitana.
Feira do Empreendedor
A 17ª edição da Feira do Empreendedor/RS foi realizada no período de 27 a 30/09/2012 na
FIERGS, contou com a palestra de Bel Pesce (A menina do Vale) na abertura oficial. O ingresso
para visitação a Feira foi 1Kg de alimento não perecível onde nos quatro dias de evento foram
arrecadados 16,5 toneladas de alimentos, beneficiando 354 instituições sociais da capital. A Feira
realizou 15.698 atendimentos, recebeu 16.434 visitantes presenciais e 48.050 virtuais. Contou
com 120 empresas expositoras, sendo 72 de oportunidades de negócio, 12 patrocinadores, 8
empresas no espaço de Inovação e Tecnologia, 6 empresas no espaço de Sustentabilidade, 15
entidades no espaço de Atendimento Sebrae e 7 empresas parceiras na Loja Conceito.
Oferecemos 171 capacitações, totalizando 18.648 vagas, capacitando 14.893 clientes.
Negócio a Negócio
No ano de 2012 o Projeto de Atendimento Negócio a Negócio atingiu 47.745 empresas
(105,50% da meta proposta), sendo realizados 137.057 atendimentos presenciais (100,96% da
meta proposta) nas 11 regiões do Estado. Além disso, o projeto contribuiu com a realização de
47.831 consultorias (105,70% da meta) e 89.226 orientações empresariais (98,59% da meta). O
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projeto contou com a parceria de 12 Instituições de Ensino Superior e foram mais de 500 pessoas
envolvidas na sua execução. Entre eles, destacam-se os Agentes de Orientação Empresarial,
sendo a maior força de trabalho do projeto. Foram mais de 400 agentes atuando em 2012.
SEBRAE Mais
No ano de 2012 realizamos a Oficina SEBRAE Mais onde alinhamos com representantes de
todas as unidades regionais as diretrizes do programa. Em uma segunda etapa visitamos as
unidades regionais para consolidar as informações e oportunamente realizamos uma analise
cuidadosa dos recursos previstos em cada projeto, definimos as ações a serem realizadas no ano
de 2012 e ajustamos os valores dos projetos usando o projeto transferidor. Utilizamos todo o mix
de soluções do SEBRAE mais. Ações do SEBRAE mais estivarem presentes em 46 projetos de
atendimento coletivo e individual e atenderam empresas em todas as Unidades Regionais.
Na ação Transferir recursos para as regionais foram librados R$ 657.384,00 para atender novas
demandas e recebemos R$ 465.101,25 de projetos não demandados e mais 249.557,00
negociados com o SEBRAE Nacional e acrescido a valor inicial do projeto. Encerramos o ano
com R$ 87.185,00 de saldo no projeto.
Análise SEBRAEtec-RS
Devido à natureza dos serviços oferecidos através deste programa serem em sua maioria
consultorias de médio e de longo prazo, os atendimento iniciados no ano de 2011, tiveram a sua
finalização dos serviços junto aos clientes e, consequentemente, o pagamento destas consultorias
aos prestadores de serviços em 2012.
Superar São Lourenço do Sul
O Projeto Superar São Lourenço do Sul teve 100% de sua execução física e financeira realizada
no ano de 2012, o projeto teve como objetivo principal a reestruturação dos empreendimentos
que sofreram direta e indiretamente com a enxurrada que atingiu o município 10 de Março de
2011, o Projeto Superar buscou além de seu objetivo principal e resultado quantitativo ações
qualitativas como estimular o surgimento de novos negócios, disseminando a cultura do
empreendedorismo a formalização dos informais, a competitividade das microempresas e
empresas de pequeno porte fortalecendo o desenvolvimento local orientado para resultados, o
projeto Superar São Lourenço do Sul trabalhou ações de politicas publicas ajudando o município
a implementar a Lei Geral das Micro e pequenas Empresas ficando com uma das maiores
pontuações do estado, Foram atendidos 2.101 CNPJ, 1.300 ações de assessorias e consultorias
Gerenciais e tecnológicas através da solução de inovação Sebraetec, 6.163 Horas técnicas, 33
Cursos, 34 Oficinas e Palestras, 3 Feiras, de acesso a mercado e boas praticas de gestão, duas
Expofeiras de São Lourenço do Sul, e Pelotas, 16 Missões e Visitas técnicas, destacando, Missão
Internacional ao Uruguai, 4 SEBRAE na Rua e uma semana de atendimento com a unidade
móvel nos bairros e centro de São Lourenço do Sul, Programa Negócio a Negócio atendeu 382
empresas, realizou 1.787 atendimentos, 40 Empresas locais participaram do Prêmio MPE Brasil
2012 e 3 Lourencianas participaram do Prêmio Mulher de negócios em 2012.
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3.

Estruturas de Governança e de Autocontrole da Gestão

3.1 Dirigentes e Membros de Conselhos
Período de Gestão
Nome

Segmento

Entidade

Função
Início

Fim

TÚLIO LUIZ ZAMIN

BANCÁRIO

BANRISUL

CDE

21/03/2011

31/12/2014

GUILHERME
CASSEL

BANCÁRIO

BANRISUL

CDE

21/03/2011

31/12/2014

JOSÉ CARLOS REIS
DA SILVA

BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

CDE

01/01/2011

26/09/2012

TARCÍSIO HÜBNER

BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

CDE

27/09/2012

31/12/2014

JEFERSON PINTO
AMANDO

BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

CDE

05/05/2011

01/02/2012

ALUCIR BIASI

BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

CDE

27/02/2012

31/12/2014

MARCELO DE
CARVALHO LOPES

BANCÁRIO

CAIXA ESTADUAL S.A

CDE

08/04/2011

31/12/2014

FRANCISCO
CLÁUDIO DUDA

BANCÁRIO

CAIXA ESTADUAL S.A.

CDE

08/04/2011

23/07/2012

ADRIANA GODOI
SPOLAVORI

BANCÁRIA

BADESUL

CDE

24/07/2012

31/12/2014

RUBEN DANILO DE
ALBUQUERQUE

BANCÁRIO

CEF/RS

CDE

01/01/2011

31/12/2014

DANIEL ALMEIDA
SCHWALM

BANCÁRIO

CEF/RS

CDE

21/06/2011

17/07//2012

FÁBIO MULLER

BANCÁRIO

CEF/RS

CDE

18/07/2012

31/12/2014

ANDRÉ VANONI DE
INDUSTRIÁRIO
GODOY

CIERGS

CDE

01/01/2011

31/12/2014

ALEXANDRE DE
CARLI

INDUSTRIÁRIO

CIERGS

CDE

18/07/2011

31/12/2014

RODRIGO COSTA
MATTOS

GOVERNO
ESTADUAL

FAPERGS

CDE

01/01/2011

10/04/2012

NÁDYA PESCE DA
SILVEIRA

FEDERAÇÃO

FAPERGS

CDE

11/04/2012

31/12/2014

LUIZ ILDEBRANDO
PIERRY

FEDERAÇÃO

FAPERGS

CDE

1/6/2009

1/6/2011
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JÕNI FRANCK
NUNES COSTA

FEDERAÇÃO

FAPERGS

CDE

11/04/2012

30/05/2012

MARCO ANTONIO
BALDO

FEDERAÇÃO

FAPERGS

CDE

22/06/2012

31/12/2014

CARLOS RIVACI
SPEROTTO

FEDERAÇÃO

FARSUL

CDE

04/01/2011

31/12/2014

VALMIR ANTÔNIO
SUSIN

FEDERAÇÃO

FARSUL

CDE

01/01/2011

31/12/2014

VITOR AUGUSTO
KOCH

FEDERAÇÃO

FCDL/RS

CDE

13/01/2009

31/12/2010

FERNANDO LUIS
PALAORO

FEDERAÇÃO

FCDL/RS

CDE

01/01/2011

31/12/2014

JÚLIO RICARDO
MOTTIN

FEDERAÇÃO

FECOMÉRCIO

CDE

01/01/2011

03/10/2012

ZILDO DE MARCHI

FEDERAÇÃO

FECOMÉRCIO

CDE

04/10/2012

31/12/2014

ZILDO DE MARCHI

FEDERAÇÃO

FECOMÉRCIO

CDE

01/09/2010

31/12/2010

IBRAHIM MAHMUD

FEDERAÇÃO

FECOMÉRCIO

CDE

04/10/2012

31/12/2014

GUSTAVO
LEIPNITZ ENE

FEDERAÇÃO

FEDERASUL

CDE

01/01/2011

31/12/2014

FABIANO ZOUVI

FEDERAÇÃO

FEDERASUL

CDE

01/01/2011

31/12/2014

HEITOR JOSÉ
MÜLLER

FEDERAÇÃO

FIERGS

CDE

18/07/2011

31/12/2014

BOLIVAR
BALDISSEROTTO
MOURA

FEDERAÇÃO

FIERGS

CDE

01/01/2009

31/12/2014

LUÍS AFONSO
BERMÚDEZ

SISTEMA S

SEBRAE/NA

CDE

01/01/2011

28/03/2012

JOSÉ PAULO
DORNELLES
CAIROLI

SISTEMA S

SEBRAE/NA

CDE

29/03/2012

31/12/2014

MIRIAM M. ZITZ

SISTEMA S

SEBRAE/NA

CDE

25/08/2011

26/03/2012

SILMAR PEREIRA
RODRIGUES

SISTEMA S

SEBRAE/NA

CDE

27/03/2012

31/12/2014

MAURO KNIJNIK

GOVERNO
ESTADUAL

SEDAI

CDE

01/01/2011

31/12/2014

JOSÉ ANTONIO
VALLE ANTUNES

GOVERNO
ESTADUAL

SDPI

CDE

01/01/2011

23/07/2012
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ENÉAS COSTA DE
SOUZA

GOVERNO
ESTADUAL

SDPI

CDE

24/07/2012

31/12/2014

CÉSAR RANGEL
CODORNIZ

SISTEMA S

SENAI/RS

CDE

31/01/2009

31/12/2014

MARCO AURÉLIO
PARADEDA

SISTEMA S

SENAI/RS

CDE

01/01/2011

31/12/2014

GILMAR TIETBÖHL
RODRIGUES

SISTEMA S

SENAR-RS

CDE

08/08/2011

31/12/2014

CLÓVIS BENONI
MEURER

SISTEMA S

SENAR-RS

CDE

01/01/2011

31/12/2014

SÉRVULO LUIZ
ZARDIN

FEDERAÇÃO

FARSUL

CF

01/03/2011

28/02/2015

JOSÉ BENEDICTO
LEDUR

FEDERAÇÃO

FEDERASUL

CF

01/03/2011

28/02/2015

LUIZ CARLOS
BOHN

FEDERAÇÃO

FECOMÉRCIO

CF

01/03/2011

28/02/2015

PEDRO AMAR
RIBEIRO DE
LACERDA

BANCÁRIO

CEF/RS

CF

01/03/2011

28/02/2015

CARLOS ADRIANO
GARCIA

BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

CF

01/03/2011

28/02/2015

THÔMAZ
NUNENNKAMP

FEDRAÇÃO

FIERGS

CF

01/03/2011

28/02/2015

LÉO JOSÉ BORGES
HAINZENREDER

SISTEMA S

SEBRAE/RS

DIREX 29/04/2011

31/12/2014

MARCO ANTÔNIO
KAPPEL RIBEIRO

SISTEMA S

SEBRAE/RS

DIREX 04/01/2011

31/12/2014

MARCELO DE
OLIVEIRA RIBAS

SISTEMA S

SEBRAE/RS

DIREX 29/04/2011

31/12/2014

3.2 Remuneração a Dirigentes

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
SUPERINTENDENTE
DIRETOR TÉCNICO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES
MÍNIMA

MÁXIMA

R$ 25.194,60

R$ 33.333,40
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3.3 Sistema de Correição

Ouvidoria SEBRAE
Com o objetivo de dar tratamento às denúncias, reclamações, críticas, sugestões e elogios
formulados à instituição, em 2012 foi implantada a Ouvidoria SEBRAE.
Com abrangência Nacional e Integrando a Assessoria da Presidência do Sebrae Nacional, atua de
forma integrada e conta com 26 interlocutores nos Estados, além de uma Ouvidora e com um
Assistente Técnico. Em 2013 serão alocados novos colaboradores à Ouvidoria Sebrae em função
da demanda, considerando tratar-se de uma estrutura para atender cliente interno e externo.
A Instrução Normativa INS 49/2012, disciplina as atividades da Ouvidoria Sebrae, com o
estabelecimento de normas e procedimentos para o funcionamento da Ouvidoria. O Código de
Ética Sebrae; a Política de Atuação nas Redes Sociais e a Política de Segurança da Informação e
Comunicação, constituem as principais referencias normativas da Ouvidoria.
Do ponto de vista da transparência na gestão do Sebrae, a Ouvidoria recebe denúncias,
reclamações, críticas, sugestões e elogios do público interno (colaboradores, gestores, dirigentes
e conselheiros) e busca atendimento a essas manifestações. Em caso de denúncias, a Comissão
de Ética é acionada para decisão da forma de encaminhamento a ser dado às ocorrências.
Com a perspectiva da qualidade na gestão, a Ouvidoria atende o público externo, em especial os
clientes dos produtos Sebrae, os fornecedores e partes interessadas na atuação do Sistema
Sebrae. Dá tratamento às manifestações ou as encaminha para as providências cabíveis no
âmbito do Sebrae Nacional e dos Sebrae nos Estados.
As manifestações podem ser identificadas ou anônimas e realizadas pessoalmente, por telefone
ou por meio eletrônico, incluindo link na intranet para as manifestações dos colaboradores e
público interno e outro no Portal Sebrae que atende especialmente os clientes externos.
Os clientes internos e externos utilizam a Ouvidoria com grande expectativa na resolução dos
problemas apresentados e demonstram estar conscientes de contar com canal autônomo e
independente para acolher suas manifestações e dar tratamento às ocorrências não tratadas por
outros canais de atendimento do SEBRAE. O SEBRAE no Estado do Rio de Janeiro e o
SEBRAE em São Paulo contam com Ouvidoria estruturada e funcionando há, pelo menos, uma
década.
O SEBRAE/RS está em processo de implementação para o exercício de 2013 da Ouvidoria.
Adicionalmente, o SEBRAE/RS está elaborando e procedendo a aprovação nas esferas
institucionais do Código de Conduta para funcionários e estagiários, devendo ser divulgado no
exercício de 2013.
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3.4 Estrutura de Controles Internos
O Sebrae/RS possui uma estrutura de controle interno definida estatutariamente e que tem no seu
Conselho Fiscal o órgão responsável pela aprovação das contas anuais da entidade.
Trimestralmente são realizadas reuniões para análise da evolução das contas da entidade, onde
são apresentados os saldos contábeis, parecer da empresa de auditoria externa, assuntos de
relevância sob demanda e aprovação das atas.
Participam das reuniões o Presidente do Conselho Fiscal, Conselheiros titulares e suplentes, o
Diretor de Administração e Finanças, o Gerente Financeiro, o Contador, o Gerente de Auditoria,
o representante da Auditoria Externa, Secretária e convidados.
Todas as reuniões são elaboradas as atas onde constam as ações necessárias para o
acompanhamento e gerenciamento da estrutura de controles internos.
Existem ainda reuniões mensais de monitoramento onde são avaliadas a execução e o
atingimento dos objetivos propostos, alinhados a missão do Sebrae/RS.
A unidade de Auditoria atua vinculada ao Diretor Superintendente, com base em um Plano
Anual de Atividades de Auditoria Interna, definido anualmente e que contém as atividades a
serem priorizadas. A unidade está utilizando a metodologia focada em riscos para avaliar e
gerenciar os riscos operacionais existentes nos processos, com base na priorização adotada pela
Diretoria Executiva.
A estrutura atual é composta por dois técnicos, dois assistentes e um estagiário para cumprir o
plano de atividades proposto para o exercício.
O histórico da entidade demonstra que a estrutura de controles internos e o ambiente
institucional possuem um nível adequado de controles, nos processos prioritários onde o volumes
de recursos, níveis de transações e controles são adequados a necessidade de cada processo.
Ainda que a avaliação seja positiva, a Diretoria Executiva estabeleceu uma série de ações
fundamentadas na revisão, atualização normativa, redesenho de fluxos, implementação de
requisitos operacionais, identificação de riscos, testes de controles, checagem de aderência,
utilização de ferramenta informatizada e elaboração de planos de ação para elevar o nível de
eficiência da entidade.
Neste contexto estão integradas as unidades de Planejamento, unidades técnicas, Auditoria,
Tecnologia da Informação, que atuam sob a coordenação da Diretoria Executiva.
Outra informação relevante que também traz reflexos para o ambiente de controles internos da
entidade, diz respeito ao projeto da FNQ onde a entidade se habilitou para participar, sendo
avaliada externamente e elaborados planos de ação para os processos que possuem
oportunidades de melhorias.
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ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ
Aspectos do sistema de controle interno
Ambiente de Controle

Avaliação
1

2

3

4

1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores
e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores
dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções
operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela
UJ.
Avaliação de Risco

X
1

2

3

4

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.
X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos
seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses
riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de
risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

5
X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da
unidade.

5

X

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade.

X
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Procedimentos de Controle

1

2

3

4

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente
de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios
que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionados com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação

X
1

2

3

4

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento

5

1

2

3

4

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade
e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

5

5

X

Considerações gerais:
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ,
porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da
UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém,
em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.
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4.

Programação e Execução Contábil e Financeira

4.1 Programação Orçamentária das Receitas e Despesas

Demonstração da Receita, discriminando por natureza, previsão e arrecadação efetiva,
justificando as eventuais oscilações significativas.

R$ Mil

Informações de Despesas e Receitas, Orçadas e Executadas do SME

Balanço Orçamentário - SEBRAE/RS
Previsão no Ano
Receitas

Receitas
Correntes
Contribuição
Social OrdináriaCSO
Contribuição
Social do
Sebrae/NA CSN

Original Ajustada
% (b/a)
(a)
(b)

Execução
(c)

%∆
(c/a)

%∆
(c/b)

Previsão no Ano
Despesas

Despesas
Correntes
Pessoal,
Encargos e
Benefícios

Execução
(c)

%∆
(c/a)

%∆
(c/b)

9,9%

122.176

4,1%

-5,3%

34.454

0,0%

34.200

-0,7%

-0,7%

Original
(a)

Ajustada
% (b/a)
(b)

117.400

129.029

34.454

109.394

122.499

12,0%

122.473

12,0%

0,0%

76.409

82.684

8,2%

82.684

8,2%

–

15.998

20.772

29,84%

19.592

22,5%

-5,7%

Serviços
Profissionais e
Contratados

44.925

59.215

31,8%

48.265

7,4%

-18,5%

Convênios com
Sebrae/NA

668

765

14,5%

125

-81,3%

-83,7%

Demais
Despesas
Operacionais

21.393

19.744

-7,7%

25.672

20,0%

30,0%

Convênios com
Parceiros

4.472

4.058

-9,3%

4.085

-8,6%

0,7%

792

791

-0,1%

897

13,3%

13,4%

Aplicações
Financeiras

2.000

2.000

0,0%

1.781

-11,0%

-11,0%

15.837

14.826

-6,4%

13.143

-17,0%

-11,4%

Empresas
Beneficiadas

9.848

12.220

24,1%

12.067

22,5%

-1,3%

0

0

0,0%

2.139

0,0%

0,0%

Outras Receitas
Déficit Corrente
Receitas de
Capital
Alienação de
Bens /
Operações de
Créditos
Saldos de
Exercícios
Anteriores
Receitas Totais

X

Transferências
para Parceiros

Superávit
Corrente
Despesas de
Capital

9.500

11.983

26,1%

0

-100,0%

-100,0%

0

0

0,0%

0

0,0%

0,0%

Investimentos
/ Amortizações

9.500

11.983

26,1%

0

0,0%

0,0%

Fundo de
Reserva

118.894

134.482

13,1%

Resultado Déficit
Total Geral

Encargos
Diversos

122.473

3,0%

-8,9%

134.482

13,1%

127.096

1.494

5.453

265,1%

4.919

229,4%

-9,8%

1.093

4.934

351,5%

4.919

350,2%

-0,3%

401

520

29,6%

118.894

134.482

13,1%

Resultado Superávit

4.623
118.894

Total

297

6,9%

-5,5%

Total Geral

127.096

6,9%

-5,5%

X
118.894

134.482

13,1%

127.096

6,9%

Fonte: SME

Em 2012, um dos principais desafios do Sistema SEBRAE, foi de aumentar a capacidade
atendimento aos clientes, representado pela Meta Mobilizadora de Ampliar o número de
empresas atendidas. No SEBRAE do Rio Grande do Sul, este desafio representou o total de
100.200 empresas que deveriam ser atendidas durante o ano de 2012.
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-5,5%

Ao final do exercício, contabilizamos 126.910 empresas atendidas com produtos e serviços pelo
SEBRAE do Rio Grande do Sul, ultrapassando em 26,66% a meta inicialmente estabelecida.
Este resultado, somente foi possível pelo aumento da capacidade orçamentária prevista para o
exercício no PPA 2012 – 2015. Representado pelo aumento das fontes de Contribuição Social
Nacional, Contribuição Social Ordinária e Receitas de Empresas Beneficiadas, que lastrearam
em grande parte a execução dos Programas Nacionais de Atendimento.
A execução das despesas montou o percentual de 95% sobre a previsão orçamentária do
exercício, que foi a melhor execução orçamentária dos últimos anos. Os indicadores de Metas
Físicas dos projetos e Programas Nacionais foram atingidos, bem como todos os limites
orçamentários.

4.2 Execução Orçamentária das Receitas e Despesas

Demonstração e análise do desempenho da unidade na execução orçamentária e financeira,
contemplando, no mínimo:
a) Comparação entre os dois últimos exercícios;

R$ mil

2011

2012
Previsão

Tipologia

Execução
(a)

Original
(b)

Ajustado
(c)

%
Variação
(c/b)

Execução
(d)

%
%
Variação
Execução
(d/a)
(d/c)

Atendimento

46.954

62.322

67.516

8,3%

63.154

93,5%

34,5%

Desenvolvimento de
Produtos e Serviços

2.274

500

584

16,8%

473

81,0%

-79,2%

Articulação Institucional

2.658

2.056

4.372

112,6%

3.812

87,2%

43,4%

Suporte a Negócios

29.798

32.463

33.863

4,3%

33.025

97,5%

10,8%

Gestão Operacional

16.547

20.653

25.837

25,1%

25.342

98,1%

153,2%

98.230

117.993

132.172

112,0%

125.805

95,2%

28,1%

0

500

1.791

258,1%

1.291

72,1%

0,0%

98.230

118.493

133.962

113,06%

127.096

94,87%

29,39%

Subtotal
Inversão Financeira
Total
Fonte: SME
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b) Programação orçamentária das despesas correntes, de capital e da reserva de contingência, ou
classificações equivalentes;

Previsão no Ano
Despesas
Original (a)
Despesas Correntes

117.400

Pessoal, Encargos e Benefícios

34.454

Serviços Profissionais e Contratados

44.925

Demais Despesas Operacionais

21.393

Encargos Diversos

792

Transferências para Parceiros

15.837

Despesas de Capital

1.494

Investimentos / Amortizações

1.093

Fundo de Reserva

401
Total

118.894

c) Execução das principais despesas do exercício;

R$ mil

Informações de Despesas Executadas do SME

2012
Previsão no Ano
Natureza de Despesa

Execução
(d)

%∆
(d/b)

%∆
(d/c)

Pessoal, Encargos e Benefícios

34.454

34.454

%
Variação
(c/b)
–

Serviços Profissionais e Contratados

44.925

59.215

31,8%

Demais Despesas Operacionais

21.393

19.744

-7,7%

792

791

-0,1%

897

13,3%

13,4%

15.837

14.826

-6,4%

13.143

-17,0%

-11,4%

Encargos Diversos
Transferências para Parceiros
Investimentos / Inversões
Total

Original
(b)

Ajustada
(c)

34.200

-0,7%

-0,7%

48.265

7,4%

-18,5%

25.672

20,0%

30,0%

1.494

5.453

7,8%

4.919

229,4%

-105,0%

118.894

134.482

13,1%

127.096

6,9%

-5,5%

Fonte: SME
Sistema de Origem: Execução cujos dados são provenientes do RM ou Microsiga ou
Data Sul dependendo do estado
Filtros: Projeto Transferidora da Contribuição Social Ordinária não está incluída
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d) Total contratado e total pago por modalidade de licitação no exercício;

Total contratado e total pago por modalidade no exercício de 2012
Modalidade de contratação
Convite

Total contratado

Total Pago

R$ 215.736,44

Concorrência

R$

969.722,90

R$ 0,00

R$ 1.458.592,97

R$ 8.079.854,70

R$ 18.757.742,86

Dispensa

R$ 11.828.300,03

R$ 2.213.042,53

Inexigibilidade

R$ 4.340.084,08

R$

Pregão
Contratações Diretas

226.735,21

Fonte: Área de Gerência e Logística

e) Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário
e financeiro, caso tenham sido instituídos pela entidade.

Limites

% Realizado

% Limite

Projetos Finalísticos Coletivos

51,3%

Min. 50%

Inovação e Tecnologia

32,7%

Min. 20%

Capacitação de Recursos Humanos

3,2%

Min. 2%
Máx 6%

Pessoal, Encargos e Benefícios.

33,3%

Máx. 55%

Divulgação, Anúncio, Publicidade e
Propaganda.

2,2%

Máx. 3,5%

Bens Móveis

3,6%

Máx. 100% (1)

Custeio Administrativo

62,7%

Máx. 100% (2)

Contrapartida da CSO

19,7%

Min. 10%

Tecnologia da Informação e da
Comunicação

4,4%

Min. 2%

Fonte SME
(1) - Receita de Alienação de Bens + 3% (Receita CSO + Receitas
Próprias)
(2) - 5% da Lei 8.154/90 + Receitas Próprias

70

4.3 Informações sobre Transferências

O SEBRAE RS mantém procedimentos para acompanhamento das prestações dos convênios
utilizando-se das seguintes ferramentas de apoio:

Convênios INOVA\FINEP:
• Sistema de Prestação de Contas RS versão 2.30;
Convênios assinados após 01/01/2012:
• Sistema Preste Contas – NA;
Demais Convênios:
• Planilha de Acompanhamento Gerencial.

Contabilmente, todas as etapas dos convênios estão registradas em contas de compensação
(assinatura do convênio, transferência do acordado, prestação de contas e encerramento do
contrato).

COMPENSAÇÃO ATIVA
1.9.3.
CONVENIOS
1.9.3.1. CONVENIOS ASSINADOS A EXECUTAR
1.9.3.2. (-) CONVENIOS COMPROVADOS

COMPENSAÇÃO PASSIVA
2.9.3
2.9.3.1
2.9.3.2
2.9.3.3

EXECUÇÃO DE CONVENIOS
CONVENIOS A LIBERAR
CONVENIOS LIBERADOS A EXECUTAR
CONVENIOS EXECUTADOS NO EXERCICIO

Para todos os convênios que preveem o repasse de mais de uma parcela, a liberação das parcelas
posteriores ao 1º repasse, estão vinculadas a aprovação da prestação de contas de 80% do recurso
repassado.

Em 31/12/2012 existem 79 convênios vigentes e 24 com o prazo de prestação de contas vencido,
destes 6 (seis) foram devolvidos para ajuste, 5 estão em análise, 9 em cobrança e 4 foram
encaminhados ao jurídico para realizar cobrança judicial.
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Apresentamos abaixo, o fluxo de prestação de contas de acordo com a instrução normativa
– IN 08.

Fluxo da Prestação de Contas

A prestação de contas obedece aos seguintes procedimentos:

a)
O Gestor da Proposta deve receber a prestação de contas do Parceiro em até 30 dias
após o término da ação ou conforme estabelecido no contrato/convênio, com exceção daqueles
que exigem prestação de contas parciais, conforme alínea “e” do item 6.2. desta Instrução
Normativa.

b)
Ao receber a prestação de contas, o Gestor da Proposta tem 5 dias para verificar a
adequação de todos os documentos ajuntados pelo Parceiro, identificando com o número do
contrato e que estão vinculados e são resultantes da execução de convênio celebrado pelo
SEBRAE/RS; Após deve emitir o anexo II – Formulário de Prestação de Contas – Parecer
Técnico, devidamente assinado, para retratar a efetividade e consecução das ações,
comparativamente aos objetivos iniciais propostos e consoantes às Instruções Normativas
vigentes e encaminhar a documentação correspondente à prestação de Contas para análise da
GEFIN;
I.

Na ausência de apresentação da prestação de contas, o Parceiro fica impedido de
celebrar novos convênios com o SEBRAE/RS.

II.

Contados o período de 35 dias após o encerramento da vigência do convênio, o
Gestor da Proposta será notificado, na esfera administrativa pela GEFIN para
proceder a entrega dos documentos concernentes à Prestação de Contas. Tendo
sido infrutíferas as tentativas para a prestação de contas nos prazos
estabelecidos, a GEFIN notifica Gerente da área demandante visando resolver a
ocorrência.

c)
Recebendo a Prestação de Contas, a GEFIN tem o prazo de 5 dias para analisar a
documentação encaminhada pelo Gestor da Proposta. Havendo inconsistências/irregularidades,
a GEFIN comunica ao mesmo para realizar ajustes junto ao Parceiro;

I.

Em caso de prestações de contas parciais, quando estiver em conformidade, a
GEFIN notifica o Gestor da Proposta para sugerir o pagamento da parcela
seguinte,
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i. O gestor do projeto, responsável pelo instrumento jurídico, deve
solicitar ao parceiro recibo ou nota fiscal (empresas), remetendo os
documentos fiscais à GELOG para efetivo pagamento, sempre
respeitando os critérios e prazos estabelecidos na IN 06 –
Administração Financeira.

d)
Com prazo de 5 dias, o Gestor providencia os ajustes necessários para sanar as
inconsistências/irregularidades na prestação de contas.
e)
A GEFIN tem 5 dias para analisar os ajustes da prestação de contas. Havendo
novamente inconsistências, a GEFIN concede mais 5 dias para novos ajustes.

f)
Vencidos os prazos referidos anteriormente, tendo como marco inicial de contagem a
data do encerramento da vigência do contrato/convênio, restando ausente à devida e correta
prestação de contas, a GEFIN encaminha o assunto à DIREX para que sejam tomadas as
seguintes deliberações:

I. Notificar o parceiro extrajudicialmente, para que em 15 dias apresente a correta
prestação de contas;

II. Caso não seja atendido o item anterior, procederá a ASJUR, mediante
comunicação formal do GFIN, na cobrança judicial da prestação de contas;

g)
A deliberação da DIREX deverá prever tanto cobrança extrajudicial como cobrança
judicial;

I.

Cobrança Extrajudicial: a ASJUR do SEBRAE/RS formaliza cobrança junto ao
parceiro.

II.

Cobrança Judicial (Ajuizamento): a ASJUR do SEBRAE/RS formaliza a
cobrança junto ao Poder Judiciário.

h)
Caso seja encaminhada a devida e correta prestação de contas no prazo previsto na
notificação extrajudicial, será baixada a cobrança e encerrado o processo.

i. Caso a documentação seja entregue, a GEFIN registra o recebimento de
acordo com o requerimento. Sendo infrutífera a cobrança extrajudicial,
passado o prazo de 15 dias, a GEFIN notifica a ASJUR para
providenciar cobrança judicial.
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Encerramento da Prestação de Contas

a)

O encerramento da prestação pode ocorrer a qualquer momento da execução do convênio
ou após sua realização.

b)

A GEFIN analisa todos os documentos entregues de forma integrada, consoante às
normas e regras institucionais e validar que o uso do recurso público foi efetivamente
evidenciado e dispendido, em conformidade com os critérios definidos na proposta e no
instrumento jurídico (convênio/ contrato) celebrados, de maneira formal, ética e legal;

c)

Com o prazo de 5 dias, sem novos apontamentos, a mesma será considerada aprovada, a
GEFIN emitirá o anexo X – Formulário Prestação de Contas – Parecer
Financeiro/Contábil e encaminhará para a ASAUD realizar auditoria.

Auditoria da Prestação de Contas

a)

Cabe a ASAUD auditar por amostragem, as prestações de contas encerradas pela GEFIN,
verificando os aspectos financeiros, a observância das normas do SEBRAE/RS e as metas
físicas relacionadas ao projeto analisado, bem como a materialidade e análise de riscos;

b)

A ASAUD emite parecer dos trabalhos realizados conforme anexo XI – Formulário
Prestação de Contas – Parecer Auditoria. Quando identificada alguma situação de
inconsistência relevante, são encaminhados os apontamentos para a DIREX e áreas
envolvidas no processo para providências.

c)

Sendo identificada irregularidade que motive a reabertura do processo, a prestação de
contas será formalmente encaminhada à DIREX para conhecimento e deliberação quanto
ao procedimento interno a ser realizado.

I. A qualquer momento a ASAUD pode realizar auditorias preventivas e de
acompanhamento, com base em amostragem, junto aos projetos de cada
exercício atendendo aos programas de trabalho;
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Convênios

Montante
R$

Liberados (1)
Exercício
Exercício
Anterior
Atual

Comprovados (2)
Exercício
Exercício
Anterior
Atual

A Comprovar (3)
Exercício
Exercício
Anterior
Atual

R$
R$
R$
R$
R$
R$
15.376.475,68 12.692.638,80 16.157.727,01 16.288.018,18 18.271.788,48 14.016.409,10

(1) Total de valores transferidos às instituições conveniadas ao Sebrae.
(2) Total de valores comprovados em 2012 pelas instituições conveniadas, por meio de prestações de contas
parciais ou finais.
(3) Total de valores pendentes de prestação de contas.

Convênios

Vigentes em 31/12
Exercício Anterior
Exercício Atual

Quantidade (1)

166

103

(1) Quantidade de instrumentos de convênio vigentes em 2012

5.

Gestão Administrativa

5.1 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados

5.1.1 Estrutura de Pessoal

DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
Número de empregados Contratados por Tempo Indeterminado e Contratos por Tempo
Determinado em 31/12/2012 com Indicados e sem Diretores.

CONTRATOS POR TEMPO INDETERMINADO
CONSOLIDAÇÃO

TOTAL

TOTAL
AUX.
ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE

ANALISTA

06

20

26

52
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CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO
CONSOLIDAÇÃO

TOTAL
ASSISTENTE

ANALISTA

0

0

TOTAL

0

INDICADO
GERENTE

GERENTE
ADJUNTO

ASSESSOR

CHEFE
GABINETE

1

0

0

0

QUANTIDADE
ATUAL
1

TOTAL

1

Afastamentos superiores há 15 dias: número de pessoas afastadas em 2012.

AFASTAMENTOS DE 2012
LICENÇA MATERNIDADE

04 COLABORADORAS

AFASTADOS POR AUXÍLIO DOENÇA

03 COLABORADORES

AFASTADOS POR LICENÇA SEM VENCIMENTO

00 COLABORADORES

Qualificação da força de trabalho com estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade.

PERCENTUAL DE ANALISTAS E ASSISTENTES
ESPAÇO OCUPACIONAL

QUANTIDADE

PORCENTAGEM

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

17

5,54%

MOTORISTA/OPERADOR
TELEATENDIMENTO

7

2,28%

ASSISTENTE TÉCNICO JÚNIOR

58

18,89%

ASSISTENTE TÉCNICO PLENO

8

2,61%

ASSISTENTE TÉCNICO SÊNIOR

7

2,28%

TÉCNICO JÚNIOR

118

38,44%

TÉCNICO PLENO

27

8,79%

TÉCNICO SÊNIOR I

37

12,05%

TÉCNICO SÊNIOR II

9

2,93%

TÉCNICO MASTER I

16

5,21%

TÉCNICO MASTER II

3

0,98%
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PERFIL DE ESCOLARIDADE POR FAIXA
ESCOLARIDADE

QUANTIDADE

ANALFABETO

0

ALFABETIZADO SEM CURSOS REGULARES

0

PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO

0

PRIMEIRO GRAU

0

SEGUNDO GRAU OU TÉCNICO
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SUPERIOR

133

APERFEIÇOAMENTO/ESPECIALIZAÇÃO/PÓSGRADUAÇÃO

85

MESTRADO

16

DOUTORADO/PÓS-DOUTORADO/PHD/LIVRE
DOCÊNCIA

2

PERFIL DE IDADE
FAIXA ETÁRIA

QUANTIDADE

PORCENTAGEM

21 A 30 ANOS

95

31%

31 A 40 ANOS

132

43%

41 A 50 ANOS

55

18%

51 A 60 ANOS

23

07%

MAIS DE 60 ANOS

2

01%

307

100%

TOTAL

Custos associados à manutenção de Recursos Humanos.

DESPESAS COM PESSOAL EM 2012
SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES

R$ 17.059.065,86

BENEFÍCIOS

R$ 4.892.921,15

ENCARGOS SOCIAIS

R$ 6.611.810,63

TOTAL

R$ 28.563.797,64
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INATIVOS
INATIVOS
APOSENTADOS POR INVALIDEZ

01 COLABORADORES

PENSIONISTA

N/A

Indicadores Gerenciais sobre RH.
TURNOVER

TURNOVER 2012
UNIDADES

ADMITIDOS

DESLIGADOS

52

46

TOTAL
TURNOVER

16,28%

ABSENTEÍSMO
ABSENTEISMO
ANO 2012
Mês
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAIS

Qtde.
Horas de
Horas
Funcioná Afastamen
Trabalhadas
rios
to
46.238,41
12
695,05
50.782,98
11
531
56.249,33
10
418
57.861,97
9
316
57.606,29
11
611
57.741,94
14
698,03
55.329,97
19
1028
57.127,98
16
678
57.821,31
10
337
58.611,98
5
568
58.223,78
8
545,5
58.973,33
7
456
672.569,27
132
6.881,58

%
1,50%
1,05%
0,74%
0,55%
1,06%
1,21%
1,86%
1,19%
0,58%
0,97%
0,94%
0,77%
1,02%

Acom
Materni
Atesta
Qtde.
Qtde. panha Qtde.
Total
dade
dos
mento
400
2 271,05
9
24
1
707,05
260
1
207
6
64
4
542
200
1
218
9
0
0
428
167
1 149,35
8
0
0
325
400
2
211
9
0
0
622
400
2 298,03
12
0
0
712,03
400
2
628
17
0
0
1047
360
2
318
14
0
0
694
153
2
144
5
40
3
347
380
2
180
2
8
1
573
400
2 145,5
6
0
0
553,5
400
2
56
5
0
0
463
3920
21 2825,9
102
136
9 7013,91333

Licença maternidade, atestados médicos, atestados de acompanhamento

EFICÁCIA NA SELEÇÃO
Em 2012 foram admitidos 52 novos colaboradores e destes, 92,30% permaneceram no Sebrae até
31/12/2012.
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5.1.2 Mão de Obra Terceirizada e Estagiários

5.1.2.1 Mão de Obra Terceirizada

Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: Sebrae/RS
UG/Gestão: Sebrae/RS

CNPJ: 87.112.736/0001-30
Informações sobre os contratos

Empresa Contratada
Ano do
contrato Área

Natureza

Identific
ação do
Contrato

(CNPJ)

Período contratual de
execução das atividades
contratadas
Início

Fim

Despesa
executada no
contrato em
2012

2011

L

O

013/0

INES JOANA SOTILLI
– ME
24/01/2011
02.289.707/0001-95

23/01/2012

2012

L

O

1383/0

INES JOANA SOTILLI
– ME
15/08/2012
02.289.707/0001-95

14/12/2012

2012

L

O

561/0

INES JOANA SOTILLI
– ME
17/12/2012
02.289.707/0001-95

2012

L

O

525/0

GABRIELA SOTTILI
LTDA.
11.694.952/0001-79

01/01/2012

31/12/2012

R$ 5.601,42

175/6

VIGILANCIA
ASGARRAS S C
LTDA
04.281.402/0001-62

01/06/2009

31/12/2013

R$ 69.008,88

ONDREPSB RS
LIMPEZA E
SERVIÇOS
ESPECIAIS LTDA
10.859.014/0001-19

18/07/2011

18/07/2013

R$ 108.110,50

JOISSANA MICHELIN
& MARTINHO LTDA 01/01/2011
00.251.845/0001-50

31/12/2013

R$ 4.070,00

2009

V

O

2011

L

O

218/1

2010

L

O

591/2

2011

2011

L

V

O

O

16/12/2013

R$ 3.000,00

R$ 5.304,00

R$ 0,00

131/2

G9 MULTISERVICE
SISTEMAS DE
LIMPEZA LTDA
10.235.718/0001-10

18/05/2011

18/05/2013

R$ 51.021,65

281/2

COMANDER
VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA
PRIVADA LTDA.
11.222.248/0001-13

15/08/2011

14/08/2013

R$ 29.735,25
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2011

2011

L

L

O

O

420/3

COSTA E AMARAL
ADM. DE SERV.LTDA 14/11/2011
05.795.290/0001-20

13/11/2013

R$ 52.814,78

516/1

ASSERV OPERADORES DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA
91.239.376/0001-09

04/01/2012

03/01/2014

R$ 8.808,69

ASSERV OPERADORES DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA
91.239.376/0001-09

04/01/2012

03/01/2014

R$ 7.622,01

2011

L

O

524/1

2009

L

O

055/4

INES JOANA SOTILLI
– ME
01/03/2009
02.289.707/0001-95

01/03/2013

R$ 11.023,23

2005

L

O

399/6

COSTA PINHO E CIA
LTDA
89.870.851/0001-07

01/09/2005

01/03/2012

R$ 921,66

066/0

SERVLIMTER
LIMPEZA E
TERCEIRIZAÇÃO
LTDA ME
12.002.219/0001-09

02/03/2012

01/03/2013

R$ 19.607,36

035/2

SILVA VEIGA
PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA
06.079.150/0001-19

27/01/2010

26/01/2013

7.015,10

168/3

ASSERV OPERADORES DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA
91.239.376/0001-09

18/05/2009

17/05/2013

R$ 5.996,91

26/01/2010

25/01/2013

R$ 3.389,94

2012

2010

2009

L

L

L

O

O

O

2010

L

O

027/2

ASSERV OPERADORES DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA
91.239.376/0001-09

2007

L

O

487/4

COSTA PINHO E CIA
LTDA
89.870.851/0001-07

15/10/2007

15/10/2012

R$ 5.977,66

544/0

ASSERV OPERADORES DE
17/12/2012
MÁQ. E EQUIP. LTDA
91.239.376/0001-09

16/12/2012

R$ 0,00

2012

L

O
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G9 MULTISERVICE
SISTEMAS DE
LIMPEZA LTDA
10.235.718/0001-10

2010

L

O

590/2

2011

V

O

139/1

2012

L

O

072/0

ROBERTO A.
MENEZES – ME
94.847.787/0001-75

2012

2009

2011

2009

L

L

L

V

O

O

O

O

04/01/2011

03/01/2013

R$ 129.926,40

PROSERVI SERVICOS
DE VIGILANCIA
16/05/2011
89.108.054/0001-89

15/05/2013

R$ 81.874,93

16/02/2012

15/02/2013

R$ 8.534,48

088/0

ASSERV OPERADORES DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA
91.239.376/0001-09

12/03/2012

11/03/2012

R$ 6.857,89

180/3

ASSERV OPERADORES DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA
91.239.376/0001-09

01/05/2009

30/04/2013

R$ 2.777,77

368/2

LIDERANCA
LIMPEZA E
CONSERVACAO
LTDA
00.482.840/0001-38

10/10/2011

09/10/2013

R$ 234.526,45

174/4

SHELTER EMPRESA
DE VIGILÂNCIA
LTDA
02.924.285/0001-82

03/05/2009

02/11/2013

R$ 70.300,73

Observações:

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
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Contratos de prestação de serviços com locação de Mão de Obra
Unidade Contratante
Nome: Sebrae/RS
UG/Gestão: Sebrae/RS

CNPJ: 87.112.736/0001-30
Informações sobre os contratos

Ano do
contrato

Área

Identifica
Natur ção do
eza Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

2007

Portaria

O

376/5

VITORIA
TECNOLOGIA E
SERVIÇOS DE
PORTARIA LTDA
02.293.951/0001-21

2011

Suporte à
microinfor
mática

O

017/2

PROCESSOR
INFORMATICA
92.232.081/0001-73

2008

Serviço de
recepção

O

097/4

2009

Serviço de
digitação

O

040/4

2011

Serviço de
controle
Patrimonial

O

259/1

2011

Serviço
temporário

O

069/1

2012

Serviço de
almoxarifad
o

O

204/0

2012

Serviço de
Portaria –
Unidades

O

207/0

PERSONA
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA
94.438.033/0001-61
PLANSUL
PLANEJAMENTO
E CONSULTORIA
LTDA
78.533.312/0001-58
MACIEL
AUDITORES E
CONSULTORES
S/S LTDA
10.757.529/0001-08
PACIFIC
RECURSOS
HUMANOS LTDA.
07.752.099/0004-70
MACIEL
AUDITORES E
CONSULTORES
S/S LTDA
10.757.529/0001-08
CLINSUL MAO DE
OBRA E
REPRESENTAÇÃO
72.173.164/0001-21

Período contratual de
execução das atividades
contratadas
Início
Fim

Despesa
executada no
contrato em
2012

29/08/2007

28/02/2013

R$ 67.546,11

21/01/2011

20/01/2014

R$ 287.793,00

07/04/2008

07/04/2013

R$ 43.802,42

01/03/2009

05/09/2013

R$ 227.665,24

08/08/2011

08/10/2012

R$ 46.144,35

01/04/2011

01/04/2013

R$ 568.761,60

17/05/2012

16/05/2013

R$ 66.187,58

04/06/2012

03/06/2013

R$ 105.707,05

Observações:

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: Gerência de Administração, Suprimentos e Logística.
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5.1.2.2. Estagiários

a) Quantidade de estagiários em 31/12/2012:
107 estagiários ativos em 31/12/2012.

b) Valor da bolsa:
Até o 4º semestre de curso:

750,00 mensais.

A partir do 5º semestre de curso:

850,00 mensais.

c) Benefícios para estagiários (vale, recesso, gratificação extraordinária):
São concedidos aos estagiários: Vale transporte, vale refeição e seguro de vida em grupo.

5.2 Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário

5.2.1. Veículos Próprios ou Locados de Terceiros

O Sebrae/RS dispõe de um veículo Ford Fusion - placa ISK 5614, sob gestão da Diretoria
Executiva. A entidade também possui um furgão Renault Master - placa ISK 7826, sob gestão da
Gerência de Atendimento Individual e quatro furgões Mercedes Sprinter - placas ITY-6528,
ITY-3011, ITY-3027 e ITY-3046 também sob gestão da mesma gerência.
Os custos envolvidos na gestão destes veículos incluem IPVA, bem como custos oriundos de
manutenções preventivas (revisões), seguro dos veículos e garagem. Além dos veículos próprios,
dispomos de um contrato de fornecimento de frota de veículos fixa que contém 53 veículos
contratados (CT 0427/0-10). Estes veículos estão alocados nas seguintes regionais:

VEÍCULO/PLACA

REGIONAL

HLG-3711
HLG-3716
HLG-3757
HLG-3758

Campanha e Fronteira Oeste
Campanha e Fronteira Oeste
Campanha e Fronteira Oeste
Campanha e Fronteira Oeste
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HLG-3759
HLG-3764
HLG-3765
HLG-3750
HLG-3751
HLG-3752
HLG-3753
HLG-3754
HLG-3724
HLG-3733
HLG-3734
HLG-3735
HLG-3744
HLG-2357
HLG-3746
HLG-3747
HLG-3725
HLG-3726
HLG-3727
HLG-3755
HLG-3756
HLG-3760
HLG-3720
HLG-3721
HLG-3722
HLG-3723
HLG-3736
HLG-3738
HLG-3739
HLG-3740
HLG-3712
HLG-3713
HLG-3714
HLG-3715
HLG-3717
HLG-3718
HLH-1719
HLG-3731
HLG-3732
HLG-3761
HLG-3762
HLG-3763
HLG-3741
HLG-3742
HLG-3743
HLG-3748
HLG-3729
HLG-3730
HLG-3749

Campanha e Fronteira Oeste
Campanha e Fronteira Oeste
Campanha e Fronteira Oeste
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana/Consultora
Metropolitana/Consultora
Metropolitana/Consultora
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Norte
Norte
Norte
Norte
Planalto
Planalto
Planalto
Planalto
Serra
Serra
Serra
Serra
Serra
Serra
Serra
Sinos, Caí e Paranhana
Sinos, Caí e Paranhana
Sinos, Caí e Paranhana
Sinos, Caí e Paranhana
Sinos, Caí e Paranhana
Sul
Sul
Sul
Sul
Vale do Taquari
Vale do Taquari
Vale do Taquari
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O custo por veículo é de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) e todos os custos relacionados
à manutenção dos veículos locados são de responsabilidade da Locadora licitada.
O Sebrae-RS tem contrato celebrado também para frota esporádica (CT 1151/0-10), que são
locações não regulares de veículos para utilização dos funcionários da Sede. Os custos são
mensurados de acordo com as diárias utilizadas, sendo divididos em três diferentes grupos:
a) ESPORÁDICOS EXECUTIVOS GRUPO III: Veículos executivos de uso eventual, nas cores
disponíveis pelo prestador de serviços para atender as demandas de viagens dos Diretores. Estão
compreendidos os veículos com motor 1.7 em diante: tipo C4 Pallas, Vectra, Línea, Megane,
Focus Corolla (este último considera-se 1.6 em diante) e semelhantes. Custo por diária: R$
224,00 (duzentos e vinte e quatro reais);
b) ESPORÁDICOS ADMINISTRATIVOS GRUPO II: São veículos de uso eventual, nas cores
disponíveis pelo prestador de serviços para atender demanda de viagens dos funcionários. São
utilizados pelos Gerentes em todos os tipos de viagens e pelos demais funcionários em viagens
fora de Porto Alegre e Grande Porto Alegre (veículos 1.3 a 1.6, tipo Prisma, Logan, Fox, Gol e
semelhantes). Custo por diária: R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais);
c) ESPORÁDICOS ADMINISTRATIVOS GRUPO I: São veículos de uso eventual, nas cores
disponíveis pelo prestador de serviços para atender demanda de viagens dos funcionários. São
utilizados pelos demais funcionários não especificados acima, em viagens dentro de Porto Alegre
e Grande Porto Alegre. (veículos 1.0, tipo Gol, Celta, Fiesta e semelhantes). Custo por diária: R$
100,00 (cem reais).
As normas que regulamentam a utilização dos veículos estão registradas na IN 11 –
INSTRUÇÃO NORMATIVAS – UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS TERCEIRIZADOS a
disposição na nossa Intranet.

5.2.2 Patrimônio Imobiliário Próprio ou Locados de Terceiros

Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário próprio e dos imóveis locados de terceiros.

Patrimônio imobiliário Próprio:
O único imóvel próprio do SEBRAE/RS é o edifício sede situado a Rua Sete de Setembro, 555 –
Centro – Porto alegre/RS. Trata-se de um imóvel com oito pavimentos e área total de 2.028 m²,
com os seguintes contratos de manutenção preventiva/corretiva dos itens adiante:
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•

Elevador – manutenção terceirizada preventiva mensal;

•

Climatização – manutenção terceirizada preventiva semanal;

•

Limpeza, conservação, serviços de copa e auxiliar de serviços gerais, sendo todos
terceirizados e diários;

•

Serviços terceirizados de portaria (diário) e vigilância armada, fora do horário comercial;

•

Serviços terceirizados de manutenção elétrica para iluminação e força, redes lógicas e de
telefonia, conforme necessidade;

•

Serviços terceirizados de manutenção de limpezas de reservatórios e controle de pragas,
semestrais;

•

Recarga e reteste dos extintores de incêndio (anuais).

O imóvel possui equipe de engenharia e manutenção, ambos coordenados por Engenheiro Civil
com ART de cargo e função com 200 horas/mês.

Patrimônio imobiliário locado de terceiros:
Todos os imóveis possuem serviços terceirizados diários de limpeza e conservação;
As unidades Regionais Serra Gaúcha e Metropolitana possuem serviços terceirizados de
auxiliares de manutenção (serviços gerais);
Todos os escritórios regionais possuem profissional (assistente administrativo) responsáveis pela
manutenção e conservação dos escritórios regionais e respectivas unidades, tendo como
profissional habilitado, quando informado das atividades, o apoio técnico do Engenheiro Civil
sediado na Sede Administrativa;
Recarga e reteste dos extintores de incêndio (anuais);
Na contratação de novos imóveis é sempre exigido o alvará do PPCI e carta de habite-se da
edificação.

Observações Complementares:
Todos os imóveis ocupados pelo SEBRAE-RS estão segurados contra incêndio, conforme
Autorização de Fornecimento em anexo.
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5.3. Gestão da Tecnologia da Informação

a) Planejamento

Juntamente com o processo de PPA do SEBRAE/RS, realizado anualmente, é realizado o
planejamento da TI com apresentação dos projetos e orçamento para execução durante os
próximos exercícios. O processo de construção do PPA da TI é realizado da seguinte forma:
•
•
•
•
•
•
•

Análise de Tendências para TI e Alinhamento das ações com os executivos;
Revisão do Referencial Estratégico e elaboração da matriz SWOT;
Inventário de Necessidades e realização de Pesquisa de Satisfação;
Definição dos Objetivos e Metas;
Definição dos Planos de Ação;
Apresentação do Plano Diretor (revisão anual e elaboração de um novo a cada 2 anos);
Elaboração do PPA 2013-2015 da TI e vinculação ao PPA do SEBRAE/RS;

Adicionalmente, as metas de equipe e metas individuais foram vinculadas ao planejamento
elaborado, direcionando todos os esforços para consecução dos objetivos da área e da empresa
como um todo.
A elaboração do PPA segue diretrizes do SEBRAE/NA, nas quais existe a exigência de um
investimento mínimo em TI de 3% do orçamento da UJ. Desta forma, após a execução das
atividades de construção do PPA, foi definido o seguinte orçamento:
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Também foram definidos para o exercício de 2013, parte do PDTIC desta UJ, os seguintes
projetos e indicadores de resultados prioritários:

Escopo

Ação

BI

Implantação da Nova Ferramenta de BI
Atualização do Monitoramento Estratégico 2013 e Exportação de
Metas
Elaboração do painel de Controle de Custos por Regional (nova
ferramenta BI)
Migração do painel GEFIN (nova ferramenta BI)

Tipo

DAF/TI

Projeto

OUTROS

Projeto

DAF

Projeto

DAF/TI

Projeto

Migração do painel GC (nova ferramenta BI)

DAF/TI

Projeto

Migração do painel GAI (nova ferramenta BI)
Elaboração do painel setorial – monitoramento de clientes (projeto
GCOM)
Elaboração de painel para monitoramento de indicadores ECM Compras, Eventos e Propostas(nova ferramenta BI)
Elaboração de Datawarehouse sobre MPEs para publico interno

DAF/TI

Projeto

OUTROS

Projeto

DIREX

Projeto

TI

Projeto

2ª Fase do Ambiente Digital das MPEs

OUTROS

Projeto

Painel de Monitoramento das Prestações de Contas

OUTROS

Projeto

DIREX

Nova Intranet

Implantar ferramenta de Monitoramento de Infraestrutura de TI

DAF/TI

Projeto
Indicador
Qualidade
Projeto

Edital de Telefonia Fixa

DAF/TI

Projeto

Edital de Impressão

TI

Projeto

Edital MPLS

TI

Projeto

Edital Microsoft

TI

Projeto

OUTROS

Projeto

Edital Link Corporativo (atual Southtech)

TI

Projeto

Edital Manutenção Serviços de Virtualização

TI

Projeto

Projeto Elétrico Datacenter
Distribuição de computadores e notes novos de acordo com previsão
orçamentária
Aquisição e instalação do novo NOBREAK da sede

TI

Projeto

TI

Projeto

TI

Projeto

Troca e distribuição de telefones móveis conforme edital

TI

Bônus

Modernização Vídeo Conferência

TI

Índice de Processos da TI mapeados

TI

Índice de satisfação dos serviços de BI

Edital Manutenção Site Corporativo

INFRA/GESTAO

Proponente

Implantar ferramenta para controle de projetos da TI
Aquisição de nova solução de chat para atendimento
Implantar um sistema de comunicação pessoal interna unificada
(Microsoft Lynk)

TI

TI

Projeto
Indicador
Operacional
Projeto

OUTROS

Projeto

TI

Projeto

Nível de execução anual do orçamento de TI

TI

Disponibilidade dos serviços críticos ao negócio

TI

Disponibilidade dos sistemas críticos ao negócio

TI

Índice de satisfação do serviço de Help Desk

TI

Indicador
Operacional
Indicador
Operacional
Indicador
Operacional
Indicador
Operacional
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Incidentes de 1º nível atendidos dentro do prazo

TI

Incidentes de 2º nível (on site) atendidos dentro do prazo

TI

Índice de backups válidos no ano

TI

Entrega mensal do relatório de gestão de TI

TI

Número de apontamentos na auditoria de TI externa pendentes

TI

Índice de satisfação dos serviços infraestrutura de TI

TI

Implantar piloto CRM Nacional

NA

Indicador
Operacional
Indicador
Operacional
Indicador
Operacional
Indicador
Operacional
Indicador
Operacional
Indicador
Qualidade
Bônus

OUTROS

Bônus

DAF

Bônus

OUTROS

Bônus
Indicador
Qualidade
Projeto

Sistema de Gestão de Competências (projeto GEPS)
Implantação da Nfe junto a prefeitura
Ferramenta de E-Commerce
Índice de satisfação dos serviços de sistemas corporativos
Adequações para Monitoramento da Execução (projeto da GC)
Novo site Integra

DAF
DAF

Projeto

OUTROS

Projeto

DAF

Projeto

DAF

Projeto

Ecompras - Ferramenta para gestão de compras (projeto da GELOG)

DAF

Projeto

Nota Fiscal Eletrônica - Parametrização(projeto da GEFIN)
Aquisição de Ferramenta de Monitoramento e Gerenciamento de
Riscos (projeto Auditoria)
Otimizar e fortalecer os processos de ECM - Eventos (ajuste)

DAF

Projeto

OUTROS

Projeto

DIREX/FNQ

Projeto

DIREX/FNQ

Projeto

DIREX/FNQ

Projeto

DIREX/FNQ

Projeto

DIREX/FNQ

Projeto

DIREX/FNQ

Projeto

DAF

Projeto

TI

Projeto

OUTROS

Projeto

Integração da nova ferramenta de chat
Evolução do Portal do Fornecedor (ampliação do escopo
credenciados)
Nova Ferramenta de Agendamento (projeto da GC)
SISTEMAS

TI

Otimizar e fortalecer os processos de ECM - Compras
Otimizar e fortalecer os processos de ECM - Protocolo-Geral (2ª
fase)
Otimizar e fortalecer os processos de ECM - Gestão de Contratos e
Convênios
Otimizar e fortalecer os processos de ECM - Gestão de Soluções
Otimizar e fortalecer os processos de ECM - Avaliação de
Clientes/Tratamento de Reclamações e/ou Sugestões.
Otimizar e fortalecer os processos de ECM - Prestações de Contas
Implantar novo sistema de rodadas de negócio
Melhorias do Trabalhe Conosco (ajustes no sistema atual)
Novo Bônus Metrologia
Ferramenta de Controle Decisório (projeto GPM)

OUTROS

Projeto

DIREX/FNQ

Projeto
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b) Perfil do RH
Formação e experiência em termos macro.
A área de Tecnologia da Informação possui a seguinte distribuição de cargos:

CARGO
Assistente Técnico Júnior

TOTAL
1

Técnico Júnior

2

Técnico Master I

1

Técnico pleno

4

Técnico Sênior

2

Total Geral

10

A formação dos colaboradores de Tecnologia da Informação do SEBRAE/RS tem a seguinte
distribuição:

Total
Pós Graduação Completo

20%

Pós Graduação
Incompleto
50%
20%

Superior Completo
Superior Incompleto

10%
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As competências e experiências necessárias para o desempenho das atividades no exercício de
2012 foram as seguintes:

Processo

Entregas e experiências esperadas

Análise e
Gerenciamento de
Projetos de
Sistemas

Define e gerencia projetos de desenvolvimento de sistemas, identificando demandas e
oportunidades, formulando propostas e definindo soluções alinhadas com os processos de
negócio. É responsável pela documentação de todo o processo de análise e liderança dos
recursos humanos envolvidos. Apoia estrategicamente a gerência de Tecnologia da
Informação nas tomadas de decisão, relacionadas a sistemas e processos, identificando riscos
e propondo alternativas inovadoras e eficazes.

Administração de
bancos de dados e
análise de
inteligência de
negócios

Define e gerencia projetos de inteligência de negócios, identificando demandas e
oportunidades, formulando propostas e definindo soluções de extração, análise e
consolidação de dados de sistemas internos e externos para geração de informações para os
diversos níveis organizacionais da empresa. Administra sistemas gerenciadores de bancos de
dados (SGBDs) garantindo a segurança, disponibilidade e armazenamento da informação.
Apoia a gerência na estratégia de negócio relacionada a informações.

Projeto de
Sistemas

Executa projetos definidos pelo processo de análise de sistemas, definindo a arquitetura e
concebendo componentes de software para a geração de sistemas. É responsável por manter e
gerenciar todos os arquivos fontes. Cria documentação em linguagem técnica, para atividades
de programação relacionando-se com equipe de programação terceirizada. Atende e gerencia
as necessidades de manutenção rotineira de sistemas.

Administração e
Projetos de
Infraestrutura

Identifica necessidades e oportunidades de infraestrutura de TI, alinhadas com a estratégia do
SEBRAE/RS, apoiando a tomada de decisão da gerência da área. Conhece e implementa
normas técnicas de infraestrutura de tecnologia da informação, mantendo e controlando toda
a documentação de infraestrutura. Define e gerencia projetos de infraestrutura liderando
equipe terceirizada de HelpDesk e Administração de Rede e estabelecendo/ monitorando
indicadores de desempenho da equipe e do ambiente de rede.

c) Segurança da Informação
A política de segurança é conhecida através da Instrução Normativa 51 (Política de Segurança de
Informática v 03). Todo o colaborador, na data da sua admissão, toma conhecimento da norma e
assina termo de responsabilidade. Este processo foi validado através de auditoria externa
realizada em novembro de 2012. No exercício de 2012 foi elaborada minuta para a versão 4 da
IN51, a fim de melhorar os controles de segurança de acordo com as recomendações das normas
ISO 27001 e BS17999. Ao final deste exercício estava sendo realizada a validação final desta
versão por parte da Diretoria e preparado o plano de comunicação dos novos controles.
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A Gerência de TI do SEBRAE/RS fez investimentos em segurança no exercício de 2012,
basicamente através de dois (2) projetos estruturantes: Implantação de novo serviço de firewall e
implantação de VPN entre as unidades de atendimento e o CPD do SEBRAE/RS.

•
Implantação do firewall: Foi realizada a aquisição de uma solução de UTM
(Gerenciamento Unificado de Ameaças) contemplando os seguintes recursos: firewall, VPN
(IPSec and SSL), intrusion prevention, antivírus/antispyware, AntiSpam, filtro de navegação
web, controle de aplicações, data loss prevention, dynamic routing para IPv4 e IPv6, end point
NAC, inspeção de tráfego SSL-encrypted. Foram contratados os serviços de implantação,
treinamento e suporte. A solução adotada é fornecida pela empresa Fortinet, reconhecida
mundialmente como uma das melhores soluções de UTM. O projeto teve o investimento de R$
41.100,00.

•
Implantação de VPN: O objetivo do projeto foi de disponibilizar acesso para as
UNIDADES REMOTAS à UNIDADE CENTRAL do SEBRAE através de uma VPN segura nas
localidades de Santa Rosa, Santo Ângelo, Bagé, São Borja, Uruguaiana, Cruz Alta, Santiago e
Santa Cruz do Sul, implementando um sistema automatizado de tolerância a falhas de LINKS
através de uma conexão 3G, provendo acesso WIRELESS nas UNIDADES REMOTAS do
SEBRAE/RS, aumentando a segurança dos dados do SEBRAE-RS através de uma VIRTUAL
PRIVATE NETWORK, criptografando os dados do sistema do SEBRAE que trafegam na
internet. Visou-se a redução do risco operacional de TI e do negócio no que tange
disponibilidade, confidencialidade e integridade. O projeto teve o investimento de cerca de R$
13.073,20.

d) Desenvolvimento e produção de sistemas
Durante o exercício de 2012 foi realizado estudo para melhoria dos processos de
desenvolvimento de sistemas para aprimoramento do desempenho e dos controles. O resultado
foi a elaboração da Instrução Normativa 33, (Solicitação de Serviços de TI) na qual, além de
formalizado o processo de solicitação de desenvolvimento de sistemas e os papeis vinculados,
institucionalizou o comitê de TI, já utilizado desde 2006, mas que não estava nos registros
normativos. Em linhas gerais, a participação dos gestores de negócio se dá da seguinte forma:

•
Todas as solicitações de desenvolvimento de sistemas (de alteração e de melhoria) e de
emissão de relatórios devem ser encaminhadas através da Solicitação de Demandas TI na
ferramenta ECM. Estas são subdivididas em dois grupos: desenvolvimento de sistemas e
inteligência de negócios. O Solicitante preenche a solicitação apresentando a necessidade,
objetivo da demanda, utilização, prazos. A Gerência do Solicitante aprova ou reprova a
solicitação. A Gerência de TI analisa a solicitação; a viabilidade e o impacto da solicitação no
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processo ou sistema envolvido e propõe uma solução. Se necessário, encaminha a solicitação ao
analista de TI responsável pelo sistema. O Analista de TI – Desenvolvimento de Sistemas ou
Inteligência de Negócios encaminha para o solicitante verificar se a proposta atende a
necessidade; O solicitante aprova a proposta encaminhada e finaliza a solicitação. Caso não
atenda, o solicitante reencaminha para uma nova avaliação da solução. Caso verifique-se que a
solicitação atende a um dos critérios abaixo: tem Impacto em processos ou envolve metas
organizacionais e de equipe (PPR) ou abrange novos sistemas ou projetos de BI ou demanda
alto esforço de TI (acima de 80h de desenvolvimento para sistemas ou BI) ou envolva compras
ou necessita de mudanças organizacionais da empresa o Analista de TI agenda reunião da
Comissão Permanente de TI, preenche formulário descrevendo a situação e a solução e
encaminha para análise da Comissão Permanente de TI. Cabe à Comissão Permanente de TI
aprovar a solicitação. Havendo restrições, reencaminha para nova avaliação do analista de TI ou
comunica o solicitante que não será possível. Se necessário, encaminha para avaliação da
priorização da Diretoria. Com a Solicitação de desenvolvimento de sistemas aprovada, o analista
de TI deve: Inserir no Backlog de demandas, realizar a priorização conforme o critérios
(abrangência, o alcance de resultados, aderência a conformidades, impacto em custos e
alinhamento ao plano estratégico), Inserir em um Sprint mensal para a execução, Encaminhar a
demanda para a homologação do solicitante. Na sequência há a homologação da solicitação de
desenvolvimento de Sistemas na qual a Gerência de TI disponibiliza a alteração para avaliação
do solicitante. O Solicitante avalia e homologa a solução. Havendo não-conformidades, o
solicitante encaminha sugestões de alteração. Analista de TI coloca em produção e finaliza
demanda no ECM (sistema de controle).

•
O processo de desenvolvimento de sistemas (manutenção evolutiva) na GETI utiliza a
metodologia ágil chamada de SCRUM. Para os projetos novos é utilizado um contrato com uma
empresa de fábrica de software a fim de garantir todas as etapas do processo de desenvolvimento
com o máximo de qualidade e velocidade de entrega. A metodologia SCRUM segue o seguinte
fluxo que foi aprimorado no exercício de 2012 e tem como principal característica o controle e
manutenção dos SPRINTS que são ciclos mensais de planejamento e execução das atividades
pendentes para desenvolvimento de sistemas (BACKLOG):
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e) Contratação e gestão de bens e serviços
Todas as contratações de bens e serviços de TI obedecem rigorosamente a Instrução Normativa
27 (Suprimentos, Compras, Licitações e Contratação de Serviços). Os contratos da GETI têm
gestores dentro da própria área, em sua maioria, na pessoa do Gerente de TI. Os serviços são
monitorados através de um monitoramento de indicadores de TI oriundos de um alinhamento da
estratégia de operação com o modelo de governança baseado no COBIT. Desta forma, o
acompanhamento mensal dos serviços por seus indicadores compilados nos relatórios mensais de
gestão que são enviados para a diretoria, denota as ações preventivas e corretivas necessárias
para que os contratos tenham uma gestão adequada. As exigências dos níveis de serviço estão
previstas nos contratos e tem alinhamento com o mapeamento dos riscos operacionais. Por
exemplo, os contratos de garantia dos equipamentos preveem o prazo da substituição de peças de
acordo com o tempo de tolerância da indisponibilidade do serviço. De forma análoga, o tempo de
atendimento do contrato de helpdesk, que tem gestão baseada nas práticas do ITIL, é previsto em
contrato de acordo com a matriz de urgência x impacto de cada incidente. O sistema de helpdesk
é o responsável por controlar e divulgar aos usuários os acordos de nível de serviço interno. Com
relação aos acordos externos, a IN27 estabelece os procedimentos administrativos para o caso de
descumprimento que vai de uma advertência até a rescisão contratual.

6. SUSTENTABILIDADE

6.1 Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e Materiais de TI e na Contratação
de Serviços ou Obras

Aquisição de Bens de TI: Os editais de licitação possuem a inclusão da cláusula de
conformidade com o padrão RoHS, onde os equipamentos são construídos com materiais não
agressivos ao meio ambiente.
Transcrevemos o item 7.18 que consta no anexo 1 do termo de referência de atuação em
sustentabilidade.

7.18. O modelo ofertado deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of
Hazardous Substances), isto é, ser construído com materiais não agressivos ao meio ambiente.
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Descarte de Bens de TI: O processo de descarte de equipamentos de TI é feito em parceria com
bancos sociais da FIERGS.
Conforme Processo 131/2011 foram doados mais de 600 equipamentos para reciclagem e
aproveitamento como: CPU’s, desktops, periféricos e aparelhos de telefone.
Descarte de lâmpadas consumidas no Edifício Sede do Sebrae/RS: A partir do ano de 2012,
iniciou-se o armazenamento de lâmpadas fluorescentes queimadas para o descarte adequado. A
coleta é feita pela empresa Recilux reciclagem de lâmpadas Ltda.
Contratação de obra e serviços de Engenharia: Os Editais de Licitação para contratação de
obras de compartimentações e ou adequações de instalações para o edifício sede e ou escritórios
regionais de negócios do Sebrae no Rio Grande do Sul, contemplam, no anexo II, a declaração
que a empresa proponente atende a legislação ambiental.

6.2. Gestão Ambiental e Sustentabilidade

a) Detalhamento da política adotada pela unidade para estimular o uso racional desses
recursos:

Ações para redução de consumo:
•

Campanha para a substituição de copos descartáveis por canecas de louça. O projeto foi
denominado “Ver de Perto” e propõe a redução do consumo de copos plásticos no
Sebrae/RS. O projeto foi divulgado para todos os colaboradores no dia 17 de junho de
2011.

•

O projeto “Ver de Perto”, também trouxe a campanha para utilização dos versos das folhas
das impressoras em outra impressão e uso de folhas usadas em blocos de rascunho em
substituição aos post-its (recados auto adesivos);

•

Outra etapa do projeto foi à conscientização da coleta seletiva de lixo com a separação do
lixo orgânico do lixo seco. A prática adotada no edifício da sede do Sebrae/RS acompanha
a orientação do DMLU da PMPOA. A empresa terceirizada, responsável pela limpeza do
edifício tem a orientação de encaminhar os resíduos orgânicos ao container.

b) Adesão a programas de gestão da sustentabilidade, tais como Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P), Programa de Eficiência do Gasto (PEG) e Programa de
Eficiência Energética em Prédios Públicos (Procel EPP);
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c) Evolução histórica do consumo, em valores monetários e quantitativos, de energia elétrica e
água no âmbito das unidades que compõem o relatório de gestão.
•

Em virtude da análise e do acompanhamento do histórico do consumo de energia elétrica,
em novembro de 2012, a Diretoria do SEBRAE/RS assinou novo contrato de Demanda
junto à Concessionária de Energia Elétrica reduzindo a demanda contratada de
200KW/mês para 185 KW/mês. Essa análise da equipe de engenharia do SEBRAE/RS se
confirmou com o Laudo Técnico contratado, conforme imagem postada adiante.

Além da análise para a redução da demanda contratada, a empresa Rhima Projetos e Consultoria
Ltda também elaborou o projeto do Retrofit da iluminação do Edifício Sede, visando à eficiência
energética.

•

Contratação de nova empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva do
sistema de Climatização, ENCLIMAR – Engenharia de Climatização Ltda, mantendo a
eficiência dos equipamentos, controlando dessa forma o desperdício de energia com
equipamentos com mau funcionamento. A manutenção contratada tem periodicidade
semanal e intercala limpeza e avaliação do funcionamento dos equipamentos.

•

Também no edifício Sede, o consumo de água potável é controlado para verificar
alterações que possam apontar vazamentos e ou perdas por mau funcionamento do
sistema hidráulico da edificação.
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Metas para 2013:
Estudo de viabilidade para modernização do elevador do Edifício sede:
Avaliar o investimento necessário para a modernização do equipamento para obter a eficiência
energética e garantir a segurança das instalações do transporte vertical do Edifício.

Retrofit do sistema de iluminação:
Caso aprovado o investimento, esta ação deverá ser executada no segundo semestre de 2013,
com a finalidade de buscar a eficiência energética na iluminação.

Considerações finais:
Todas essas ações, inicialmente focadas em imóvel próprio do SEBRAE/RS (Edifício Sede), que
conta com área útil de 2.200,00 m², deverão ser multiplicadas aos imóveis locados que abrigam
as unidades do SEBRAE/RS, espalhados pelo estado do Rio do Rio Grande do Sul,
principalmente as unidades Regionais listadas adiante.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regional Metropolitana no município de Porto Alegre;
Regional Campanha e Fronteira Oeste no município de Uruguaiana;
Regional Sul no município de Pelotas;
Regional Serra Gaúcha no município de Caxias do Sul;
Regional dos Vales dos Sinos, Caí e Paranhana no município de São Leopoldo;
Regional do Vele do Taquari e do Rio Pardo no município de Santa Cruz do Sul.
Regional Centro no município de Santa Maria;
Regional Planalto no município de Passo Fundo;
Regional Norte no município de Erechim;
Regional Noroeste no município de Ijuí.

Estão sendo implantadas e coordenadas pelo Engenheiro Civil Gabriel Ibá Affonso Bandeira,
registrado no CREA-RS sob o nº 90.365 e através da ART nº 6309253.

Ações promovidas pelo Sebrae/RS dentro dos projetos que são voltados ao desenvolvimento
sustentável:
Grande parte das ações realizadas com os empresários visa o desenvolvimento socioeconômico
das empresas, com a melhora nos resultados comerciais e financeiros com consequência na
geração de novos postos de trabalho, enquanto outras ações visam à adequação de suas empresas
às legislações vigentes com reflexos na produção de alimentos seguros, no menor impacto
ambiental ou na redução de desperdícios, por exemplo.
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O Sistema SEBRAE também divulgou, em nível nacional, um Termo de Referência para
atuação em Sustentabilidade, onde se estabeleceram dois eixos estratégicos de atuação: Gestão
de Resíduos Sólidos, baseado na Política Nacional de Resíduos Sólidos aprovada em agosto de
2010 e que integra a Política Nacional do Meio Ambiente e Eficiência Energética, no Programa
Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), e na Lei nº 10.225 conhecida como
Lei da Eficiência Energética.

Também o Sebrae/RS participa voluntariamente em Comitês Ambientais que promovem a
participação de ecossistemas. Exemplos: Comitê de Gestão Ambiental do Sistema SEBRAE e
Comitê Estadual do Programa Alimento Seguro (PAS).

A seguir algumas ações realizadas dentro dos projetos que são voltadas ao desenvolvimento
sustentável:

•

Em 2012, o Sebrae/RS realizou 6 (seis) palestras em cidades do interior (Antônio Prado,
Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Garibaldi e Rio Grande), sobre
assuntos relacionados com meio ambiente; 117 empresas for5am beneficiadas com
consultorias tecnológicas do Programa Sebraetec nos escopos de Meio Ambiente (100
consultorias realizadas) e Eficiência (17 consultorias realizadas);

•

321 propriedades rurais foram beneficiadas, em 2012, com consultorias tecnológicas
Sebraetec para a Metodologia de Produção Integrada de Sistemas Agropecuários (PISA),
a qual contribui significativamente nas dimensões econômica e social da sustentabilidade,
por trabalhar a renda de famílias rurais (através de redução de custos e do aumento na
quantidade de alimentos produzidos na propriedade) e por ter reflexo na manutenção das
famílias no campo e na continuidade de suas atividades.
A metodologia PISA pode ainda originar a constituição de Comitês Técnicos Gestores
(CTGs), que são registrados junto ao Ministério da Agricultura (MAPA), a exemplo do
CTG missões já existente;

•

Disponibilização de cartilhas aos empresários: Boas Práticas na Apicultura, Boas Práticas
na Cultura do Morangueiro, Boas Práticas Ambientais no Cultivo e na Produção de
Derivados de Cana-de-açúcar, Boas Práticas Agrícolas na Fruticultura e Como
Administrar a sua Floricultura;

•

Realização de Palestras: Gestão Ambiental e a Eficiência do Processo Produtivo na
Propriedade Rural, Gestão Ambiental em Propriedades Rurais, Gestão Ambiental na
Propriedade Rural e os Ganhos Mercadológicos, Desenvolvimento Sustentável na
Empresa Rural;
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Para conscientizar e envolver os colaboradores nas questões relativas à responsabilidade
socioambiental, as Gerências Setoriais, de Inovação e Tecnologia e Atendimento Individual,
responsáveis por definir as estratégias e orientar os gestores de projeto sobre a responsabilidade
socioambiental, realizam o trabalho de dar suporte aos projetos. Os projetos são gerenciados no
Sebrae/RS pelos Gestores de Projeto, que reúnem conhecimento do setor em que estão atuando,
tendo o apoio de uma coordenação estadual e nacional do setor.

As informações recebidas pelos gestores sobre responsabilidade socioambiental são repassadas
aos empresários e comunidade em geral por meio da formação de parcerias e da realização de
eventos de sensibilização. Um exemplo deste alinhamento e conscientização da força de trabalho
acontece anualmente quando é realizado o Fórum de Conhecimento (questão 1.2.e), onde os
gestores de projeto e demais técnicos têm a oportunidade d conhecer as novas diretrizes
estratégicas e se atualizar com informações sobre os setores, projetos e soluções.

7. Conformidades e Tratamento de Disposições Legais e Normativas

7.1 Providências Adotadas para Atender as Deliberações Exaradas em Acórdãos do TCU
ou em Relatórios de Auditoria do Órgão de Controle Interno (CGU)

Deliberações do TCU Atendidas
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Descrição da Deliberação:
N/A
Providências Adotadas:
Setor responsável pela implementação:
N/A
Síntese da Providência adotada:
N/A
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Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Descrição da Deliberação:
N/A
Justificativa para o não atendimento:
N/A
Setor responsável pela implementação:
N/A

Recomendações do Órgão de Controle Interno (CGU) Atendidas
Recomendações expedidas pela CGU
Ordem

Relatório

Área

1

201204048

SFC

Subárea
Convênios de Obras,
Serviços e de
Suprimento.

Assunto
Avaliação das Transferências
Concedidas.

Constatação
Ocorrência de 7 (sete) convênios com prazo de vigência expirado e com prestação de contas não
aprovada.
Em consulta a planilha de controle de Convênios fornecida pelo SEBRAE/RS, verificamos que existem 6 (seis)
convênios com prestações de contas apresentadas e com status “Em Analise” devido à pendencias por parte dos
convenentes e que ha 1 (um) convenio cuja prestação de contas não foi entregue pelo convenente e com status
“Em Cobrança”, conforme relação a seguir:
CT0006/0-10, CT0248/0-11, CT0278/0-11, CT0311/0-11, CT0321/0-09, CT0346/0-11, CT0144/0-11.
Recomendação
Recomendação 1:
Envidar esforços no sentido de zerar o estoque dos convênios expirados e com prestação de contas não
aprovadas.
Recomendação 2:
Adotar os procedimentos necessários para reaver prejuízos, caso as pendencias relativas às prestações de contas
dos convênios não sejam sanadas na esfera administrativa.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Gerência de Finanças, Contabilidade e Controle Orçamentário (GEFIN).
Síntese da Providência adotada
Convênios 0248/0-11; 0278/0-11; 0311/0-11; 0321/0-09:
Estes tiveram os apontamentos justificados e a documentação faltante entregue, sendo considerados encerrados.
Adicionalmente, em caráter preventivo a futuras situações similares, estaremos encaminhando alteração da
normativa de prestação de contas, prevendo redução do prazo para encerramento das diligências administrativas,
findo o qual, o processo será encaminhado para apreciação da Direx e cobrança judicial quando assim
deliberado.
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Recomendações do Órgão de Controle Interno (CGU) Pendentes de Atendimento
Recomendações expedidas pela CGU
Ordem

Relatório

Área

1

201204048

SFC

Subárea
Convênios de Obras,
Serviços e de
Suprimento.

Assunto
Avaliação das Transferências
Concedidas.

Constatação
Ocorrência de 7 (sete) convênios com prazo de vigência expirado e com prestação de contas não
aprovada.
Em consulta a planilha de controle de Convênios fornecida pelo SEBRAE/RS, verificamos que existem 6 (seis)
convênios com prestações de contas apresentadas e com status “Em Analise” devido à pendencias por parte dos
convenentes e que ha 1 (um) convenio cuja prestação de contas não foi entregue pelo convenente e com status
“Em Cobrança” conforme relação a seguir:
CT0006/0-10, CT0248/0-11, CT0278/0-11, CT0311/0-11, CT0321/0-09, CT0346/0-11, CT0144/0-11.
Recomendação
Recomendação 1:
Envidar esforços no sentido de zerar o estoque dos convênios expirados e com prestação de contas não
aprovadas.
Recomendação 2:
Adotar os procedimentos necessários para reaver prejuízos, caso as pendencias relativas às prestações de contas
dos convênios não sejam sanadas na esfera administrativa.
Justificativa para o não atendimento
Convênio 0006/0-10:
Em função dos apontamentos e do andamento das diligências administrativas, foi estabelecido o prazo de 30 de
agosto de 2012 para solução dos apontamentos, findo o qual serão tomadas as medidas judiciais cabíveis. Os
protocolos comprobatórios de ajuizamento das ações cabíveis serão informados assim que realizados.
Convênios: 0346/0-11; 0144/0-11:
Estes foram analisados pelos respectivos gestores e considerados como. "esgotadas as possibilidades de solução
na esfera administrativa" tendo sido encaminhados para Assessoria Jurídica através da CI Direx 05/2012
determinando a cobrança judicial. Os protocolos comprobatórios de ajuizamento das ações cabíveis serão
informados assim que realizados.
Setor responsável pela implementação
Gerência de Finanças, Contabilidade e Controle Orçamentário (GEFIN).
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7.2 Estruturas da Auditoria Interna e Procedimentos de Acompanhamento de seus
Trabalhos

A atividade da Unidade de Auditoria - UAUD está fundamentada na metodologia de auditoria
com foco em risco, que preconiza a identificação dos eventos que possam causar impacto
negativo nos objetivos do negócio e nos processos organizacionais da Entidade.

A atuação da UAUD está em linha com a definição técnica emanada pelo Instituto dos Auditores
Internos – IIA, com o Direcionamento Estratégico do SEBRAE, com o Regulamento da
Auditoria e com as responsabilidades funcionais da unidade.

Nesse contexto, a missão da UAUD é “prover assessoramento para a efetiva aplicação dos
recursos do Sistema SEBRAE em consonância com os normativos de controle interno e externo”,
analisando e monitorando os riscos da entidade, identificando oportunidades que possam
contribuir para o aprimoramento das práticas operacionais de gestão e controles internos com
foco em gestão de riscos, atuando de forma independente, com ética e agregando valor aos
negócios.

As revisões de processo, as auditorias de conformidade, os trabalhos especiais, as orientações
consultivas, os resultados do atendimento aos órgãos fiscalizadores e demais trabalhos do
planejamento anual aprovado, além dos planos de ação elaborados a partir dessas atividades, são
todos registrados em um sistema informatizado de gestão e administração interna da unidade.

Destaca-se que as oportunidades de melhoria identificadas são apresentadas aos envolvidos nos
processos ou atividades auditadas para que elaborem medidas visando mitigar riscos e
aperfeiçoar controles. Esses planos de ação podem ser realizados mediante a revisão de
procedimentos, implementação de novos controles ou alterações nos já existentes, identificando
ação, responsável e data de implementação. Cabe à UAUD avaliar se essas propostas são
eficazes e encaminhar à aprovação da Diretoria Executiva.

Dessa forma, os relatórios contemplam os resultados gerais do trabalho, as oportunidades de
melhoria, os planos de ação aprovados e, se for o caso, a decisão pela manutenção da situação
atual, levando em consideração o apetite a risco da Administração. Esses documentos são
encaminhados à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo, conforme estabelecido no
Estatuto do Sebrae.
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O monitoramento dos planos de ação é também uma responsabilidade da UAUD, conforme cita
o Regulamento de Auditoria Interna do Sebrae Nacional:

"Monitorar a implantação das recomendações constantes dos relatórios
da auditoria interna, externa e dos órgãos de controle, a fim de minimizar
os riscos associados aos processos analisados, especialmente aqueles que
possam resultar em perdas financeiras."

O papel dos auditores é de acompanhar o desenvolvimento dos planos ao longo de sua execução,
examinando a necessidade de alterações no seu desenho ou mesmo repactuações de prazo.

Como parte do trabalho de monitoramento, são emitidos relatórios trimestrais, os quais são
apresentados à Diretoria Executiva e encaminhados ao Conselho Deliberativo, demonstrando a
situação dos planos de ação ao final de cada período. Os planos são classificados como
solucionados, em elaboração ou ainda não iniciados e os prazo de implementação são
identificados como a vencer ou em atraso.

Todas as eventuais alterações, inclusive as repactuações de prazo, são submetidas à análise e
aprovação da Diretoria Executiva e são inseridas no relatório de trimestral de monitoramento. A
UAUD também realiza apresentação trimestral dos resultados deste trabalho ao Conselho Fiscal.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
contábeis

Aos
Administradores e Conselheiros do
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Estado do Rio Grande do Sul - SEBRAE/RS
Porto Alegre - RS

Examinamos as demonstrações contábeis do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio
Grande do Sul (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as
respectivas demonstrações do resultado, das demonstrações dos resultados abrangentes, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de
distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação
das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade em 31 de dezembro de 2012, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas.

Porto Alegre, 25 de janeiro de 2013

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/F-7-RS

Marcelo Fichera Lourenzi
Contador CRC 1RS066069/0-2
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Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do
Sul – SEBRAE/RS
Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)

Ativo

Nota

2012

2011

14.594
3.675
1.484
484
278

14.899
5.028
926
484
2.850

20.515

24.187

667
1.449
11.567
884

667
318
11.143
527

Total do ativo não circulante

14.567

12.655

Total do ativo

35.082

36.842

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
Recursos financeiros vinculados a convênios e projetos 4
Créditos a receber
5
Outros créditos
6
Transações do Sistema SEBRAE
7
Total do ativo circulante

Ativo não circulante
Outros créditos realizáveis
Instrumentos patrimoniais
Imobilizado
Intangível

8
9
10
10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)

Passivo

2012

2011

Passivo circulante
Benefícios a empregados
Obrigações tributárias
Obrigações com convênios e contratos
Contas a pagar a fornecedores e outras
Receitas a realizar
Provisões sobre folha de pagamento

1.744
652
3.092
1.057
2
5.042

1.587
539
3.813
1.401
2.939

11.589

10.279

583
733

1.215
257

1.316

1.472

Patrimônio líquido
Superávit acumulado
Déficit do exercício
Ajustes de avaliações patrimoniais

17.856
(2.914)
7.235

20.604
(2.906)
7.393

Total do patrimônio líquido

22.177

25.091

Total do passivo e do patrimônio líquido

35.082

36.842

Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Transações do Sistema Sebrae
Provisões para contingências
Total do passivo não circulante

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)

2012

2011

102.605
12.063
3.955
2.139

78.738
9.261
3.139
2.207

120.762

93.345

(34.200)
(48.265)
(25.674)
(13.143)
(579)
(2.373)
(1.170)
-

(28.369)
(28.658)
(21.568)
(17.502)
(713)
(680)
(1.001)
(53)

(125.404)

(98.544)

(4.642)

(5.199)

1.728

2.293

(2.914)

(2.906)

Receitas
Contribuições sociais
Receita de empresas beneficiadas
Receita de convênios, subvenções e auxílios financeiros
Outras receitas operacionais

Despesas operacionais
Pessoal, encargos e benefícios sociais
Serviços profissionais e contratados
Custos e despesas de operacionalização
Despesas com projetos e convênios
Encargos diversos
Despesas com provisões
Depreciação e amortização
Outras receitas/despesas

Superávit antes do resultado financeiro
Resultado financeiro líquido
Déficit do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração de resultados abrangentes de 31 de dezembro de
2012 e 2011
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Valores expressos em milhares de reais)

2012

Déficit do exercício
Superávits (déficits) abrangente
Outros superávits (déficits) abrangentes líquidos

Déficit abrangente total

2011

(2.914)

(2.906)

-

-

-

-

-

-

(2.914)

(2.906)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do
Sul – SEBRAE/RS
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)

Superávit
acumulado

Déficit do
exercício

Ajustes de
Avaliações
Patrimoniais

Total do
patrimônio
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2010

22.781

(2.333)

7.549

27.997

Incorporação ao patrimônio social
Déficit do exercício
Mutações da mais valia do custo atribuído

(2.333)

2.333
(2.906)
(156)

(2.906)
-

Saldo em 30 de dezembro de 2011

20.604

(2.906)

7.393

25.091

Incorporação ao patrimônio social
Déficit do exercício
Mutações da mais valia do custo atribuído

(2.906)

2.906
(2.914)

156

158
Saldo em 30 de dezembro de 2012

17.856

(2.914)

(2.914)
(158)

-

7.235

22.177

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)
2012

2011

(2.914)

(2.906)

1.170
146
1.741
143

1.001
51
62
53
(1.739)

(704)
1.353
2.572
3.221

1.308
3.015
(64)
2.901
7.160

270
(721)
(342)
(632)
2.103
678
4.042

218
(1.278)
(2.603)
(141)
(1.736)
(5.540)
(119)

(1.951)
(1.131)
(3.082)

(1.052)
87
(965)

Ativos financeiros
Aumento dos depósitos judiciais

(1.265)

(768)

Recursos líquidos gerados/utilizados nas atividades de investimento

(1.265)

(768)

(305)

(1.852)

14.594
(14.899)

14.899
(16.751)

(305)

(1.852)

Fluxo de caixa proveniente das operações
Déficit do exercício
Ajustes no resultado:
Depreciação e amortização
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Provisão para contingências
Baixa de ativo imobilizado
Variações patrimoniais
Redução (aumento) nos ativos
Créditos a receber
Recursos financeiros vinculados a projetos e convênios
Outros créditos a receber
Transações do Sistema SEBRAE
Aumento (redução) nos passivos
Benefícios a empregados
Obrigações com convênios e contratos
Contas a pagar a fornecedores e outros
Transações do Sistema SEBRAE
Provisões sobre folha de pagamento
Recursos líquidos gerados/utilizados nas atividades operacionais
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos
Adições ao ativo imobilizado e intangível
Instrumentos patrimoniais
Recursos líquidos gerados/utilizados nas atividades de investimento

Aumento (redução) no caixa e equivalentes
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício
Aumento no caixa e equivalentes

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

1

A entidade e suas operações
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul – SEBRAE/RS
(“Entidade”) é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, instituída pelo objetivo primordial de fomentar o
desenvolvimento das micro e pequenas empresas industriais, comerciais, agrícolas e de serviços, em seus
aspectos tecnológicos, gerenciais e de recursos humanos, em consonância com as políticas nacionais de
desenvolvimento.
O âmbito de atuação do SEBRAE/RS constitui-se no apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande
do Sul, com vistas à melhoria do seu resultado e ao fortalecimento do seu papel social.
O SEBRAE/RS recebe recursos oriundos do SEBRAE - Nacional, que é o responsável pelos repasses de
recursos aos Estados e ao Distrito Federal, para manutenção de suas atividades e projetos, conforme a Lei
nº 8.154, de 28 de dezembro de 1990, mediante contribuição para fiscal das empresas privadas instaladas
no País. Os SEBRAEs dos Estados e do Distrito Federal têm autonomia financeira, administrativa e
contábil, sendo constituídos como entidades juridicamente autônomas.
O SEBRAE/RS é uma entidade isenta do imposto de renda por ser uma instituição sem fins lucrativos que
presta serviços para os quais foi instituída (Lei nº 9.532/97, art. 15).
Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o
apresente em determinado exercício, destine o referido resultado, integralmente, à manutenção e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais (Lei nº 9.532/97, art. 15 § 3º, alterado pela Lei nº 9.718/98,
art. 10).
As operações da Entidade são substancialmente mantidas por meio do repasse de recursos do SEBRAE Nacional.

2
2.1

Base de apresentação das demonstrações financeiras
Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC)
As principais políticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras estão definidas
abaixo. As políticas foram aplicadas em consistência com todos os exercícios apresentados, a menos que
declarado o contrário.
Essas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os Pronunciamentos de
Contabilidade (coletivamente “CPCs”) emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
adotados no Brasil pela aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nos custos históricos para imobilizado, ativos
financeiros disponíveis para venda, e ativos e passivos financeiros, incluindo instrumentos financeiros
derivativos, ao valor justo reconhecido no resultado, sempre que aplicável.
114

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Estado do Rio Grande do Sul - SEBRAE/RS
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2012 e 2011

A elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com os CPCs exige a utilização de
determinadas estimativas contábeis essenciais. Requer, ainda, que a Administração da Entidade julgue da
maneira mais apropriada a aplicação das políticas contábeis.
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.
A Diretoria da Entidade aprovou a emissão destas demonstrações financeiras em 11 de janeiro de 2013.

2.2

Uso de estimativas
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige
que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
divergir dessas estimativas.
Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a provisão para perdas
com clientes (Nota Explicativa nº 05), o cálculo das depreciações sobre o ativo imobilizado (Nota
Explicativa nº 10), provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis (Nota Explicativa nº 16). Os valores
definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua
realização ou liquidação. A Administração revisa essas estimativas pelo menos anualmente.

2.3

Reclassificações nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2011
Conforme requerido pelas práticas contábeis brasileiras, discriminamos a seguir as reclassificações
efetuadas nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2011 para melhor comparabilidade com as
demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2012.

a.

Balanço Patrimonial
Os recursos financeiros recebidos e destinados a aplicação em programas e projetos, no montante de R$
5.028, registrados inicialmente como “Caixa e equivalentes de caixa” foram reclassificados para a rubrica
“Recursos financeiros vinculados a projetos e convênios” no Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de
2011 (R$ 8.043 em 31/12/2010). A reclassificação em 31 de dezembro de 2011 foi necessária para
comparar o saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do período. A reclassificação foi efetuada
para melhor apresentação.

b.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Em consequência da reclassificação dos recursos de “Caixa e equivalentes de caixa” houve redução da
posição no caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2011, conforme apresentado a seguir:
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2011
Publicado

2011
Reclassificado

(2.906)

(2.906)

51
62
1.001
53

51
62
1.001
53

(1.739)

(1.739)

1.308
(64)
2.901

3.015
1.308
(64)
2.901

4.145

7.160

218
(1.278)
(2.603)
(141)
(1.736)
(5.540)

218
(1.278)
(2.603)
(141)
(1.736)
(5.540)

Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais

(3.134)

(119)

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento
Adições ao ativo imobilizado
Instrumentos patrimoniais

(1.052)
87

(1.052)
87

Recursos líquidos gerados/utilizados nas atividades de
investimento

(965)

(965)

Aumento dos depósitos de longo prazo – ANC

(768)

(768)

Recursos líquidos gerados/utilizados nas atividades de
investimento

(768)

(768)

(4.867)

(1.852)

19.927
(24.794)

14.899
(16.751)

(4.867)

(1.852)

Fluxo de caixa proveniente das operações
Superávit do período
Ajustes para reconciliar o superávit do período com recursos
provenientes de atividades operacionais
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Provisão para contingências
Depreciação e amortização
Baixa do imobilizado

Redução (aumento) nos ativos
Recursos financeiros vinculados a projetos e convênios
Créditos a receber
Outros créditos a receber
Transações com o Sistema SEBRAE

Aumento (redução) nos passivos
Benefícios a empregados
Obrigações com convênios e contratos
Contas a pagar a fornecedores e outros
Provisões
Transações com o Sistema SEBRAE

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
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3

Principais práticas contábeis
Base de preparação
As principais políticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão definidas
abaixo. As políticas foram aplicadas em consistência com todos os exercícios apresentados, a menos que
declarado o contrário.
Essas demonstrações contábeis são apresentadas com base no Manual de Contabilidade do Sistema
SEBRAE, aprovado pela Resolução DIREX nº 035/098 de 05 de fevereiro de 1998 e de acordo
Pronunciamentos de Contabilidade (coletivamente “CPCs”) emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) conforme adotados no Brasil pela aprovação do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC).
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria Executiva em 16 de janeiro de 2012.
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos custos históricos, ativos financeiros
disponíveis para venda, e ativos e passivos financeiros, incluindo instrumentos financeiros derivativos, ao
valor justo reconhecido no resultado, sempre que aplicável.
A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com os CPCs exige a utilização de
determinadas estimativas contábeis essenciais. Requer, ainda, que a Administração da Entidade julgue da
maneira mais apropriada a aplicação das políticas contábeis. As áreas em que os julgamentos e
estimativas significativos foram feitos para a elaboração das demonstrações contábeis e os seus efeitos
são apresentados na nota explicativa nº 3.
Todos os valores são apresentados em milhares de reais, exceto de outro modo indicado.
Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os
períodos apresentados nestas demonstrações contábeis.
Caixa e equivalentes de caixa
Os montantes registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores
disponíveis em caixa, depósitos bancários e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez
imediata e vencimento original em até três meses, estão sujeitas a risco insignificante de alteração de
valor, sendo utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.
Não circulantes
Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações
contábeis são considerados como não circulantes.
Ativos financeiros instrumentos patrimoniais
Referem-se a aplicações em fundo de empresas emergentes apresentadas pelo valor de aplicação,
apuradas por referência aos preços de fechamentos na data da apresentação das demonstrações contábeis,
deduzidas da provisão para perdas, quando aplicável.
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Imobilizado
Os itens do imobilizado são inicialmente reconhecidos ao custo. Da mesma forma que o preço de compra,
o custo inclui os custos diretamente atribuíveis e o valor presente estimado dos custos futuros inevitáveis
de desmontagem e remoção de itens. O passivo correspondente, quando aplicável, é reconhecido dentro
de provisões.
Terrenos e edifícios em uso em 01 de janeiro de 2009 foram registrados pelo valor justo (novo custo), por
meio de laudos de avaliação de empresas especializadas, menos qualquer depreciação acumulada
subsequente.
A depreciação é apurada para todos os itens do imobilizado e serve para amortizar o valor contábil dos
itens ao longo de suas vidas úteis econômicas esperadas, conforme laudo de avaliação para estimar o
valor residual, a vida útil e o valor justo de liquidação dos itens do ativo imobilizado. As taxas de
depreciação são revisadas periodicamente para realizar os ajustes prospectivos, quanto aplicável.

Foram aplicadas as seguintes taxas:
Descrição

Taxa de depreciação estimada

Edificações
Veículo
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Instalações
Benfeitorias em prédio de terceiros
Equipamentos de informática
Sistemas aplicativos

2% ao ano, pelo método linear
20% ao ano, pelo método linear
10% ao ano, pelo método linear
10% ao ano, pelo método linear
10% ao ano, pelo método linear
20% ao ano, pelo método linear
20% ao ano, pelo método linear
20% ao ano, pelo método linear

(*) Taxas de depreciações estimadas conforme laudo de avaliação elaborado por empresa especializada.

Redução de valor recuperável de ativos - Impairment
A Entidade avalia a cada fim de período do relatório se existem evidências objetivas de deteriorização de
seus ativos. Caso se confirme a existência de impactos nos fluxos de caixa pela deteriorização de seus
ativos e esta puder ser estimada de maneira confiável, a Entidade reconhece no resultado a perda por
impairment.

Intangíveis
Ativos intangíveis adquiridos são reconhecidos inicialmente ao custo e posteriormente amortizados
linearmente durante sua vida útil. A despesa de amortização é incluída nas rubricas de despesas na
demonstração do resultado.
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Contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no
curso normal das suas atividades estatutárias, e são classificadas como passivos circulantes se o
pagamento for devido no curso normal, por até 12 (doze) meses. Após esse período, são apresentadas no
passivo não circulante. Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e subsequentemente,
se necessário, mensurados pelo custo amortizado com o método de taxa efetiva de juros. Na prática as
contas a pagar são normalmente reconhecidas pelo valor da fatura ou nota fiscal correspondente.
Provisões
As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente, legal ou implícita,
resultante de evento passado, seja provável que para solução dessa obrigação ocorra uma saída de
recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são constituídas,
revistas e ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa nas datas das demonstrações.
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, contingências passivas são efetuados de
acordo com os critérios definidos no Pronunciamento CPC 25 e consideram premissas definidas pela
Administração da Entidade e seus assessores jurídicos:

Passivos contingentes
Decorrem de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal das atividades, movidos por
terceiros, em ações trabalhistas, cíveis e fiscais. Essas contingências, coerentes com práticas
conservadoras adotadas, são avaliadas por assessores jurídicos e levam em consideração a probabilidade
de que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar obrigações, cujo montante possa ser estimado
com suficiente segurança. As contingências são divulgadas como: prováveis, para as quais são
constituídas provisões; possíveis, divulgadas sem que sejam provisionadas; e remotas, que não requerem
provisão e divulgação. O total das contingências é quantificado utilizando modelos e critérios que
permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e ao valor.
Os depósitos judiciais em garantia, quando existentes, são atualizados monetariamente de acordo com os
índices oficiais dos tribunais de justiça.

Reconhecimento das receitas
Receitas
As receitas são preponderantemente relacionadas às transferências sistêmicas e periódicas do SEBRAE
Nacional que são reconhecidas diretamente no resultado do exercício mediante a programação financeira
e orçamentária divulgada ao Sistema, que normalmente é recebido no mês subsequente.
A contribuição social do Nacional está diretamente vinculada à execução de projetos finalísticos, dessa
forma, o reconhecimento da receita é efetuado à medida que incorrem as correspondentes despesas.
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Benefícios de aposentadoria - Plano de contribuição variável
As contribuições ao plano de contribuição variável são apropriadas na demonstração do resultado como
despesa no ano a que se referem.
Benefícios de aposentadoria - Plano de benefício variável
Os superávits e déficits do plano de benefício variável são mensurados:
Ao valor justo dos ativos dos planos na data das demonstrações contábeis; menos os passivos do plano
calculados usando o método do crédito unitário projetado descontado ao seu valor presente usando os
rendimentos disponíveis em títulos corporativos de alta qualidade que possuem vencimento aproximado
àquele dos passivos; mais ajustes para custos de serviços passados a apropriar.
Qualquer diferença entre o retorno esperado sobre ativos e o realmente alcançado, bem como qualquer
alteração no passivo ao longo do exercício, em virtude de mudanças nas premissas ou experiência dentro
do plano, é reconhecida em outro resultado no período em que ocorre.
Os custos de serviços passados são reconhecidos diretamente na receita, a menos que as alterações ao
plano de aposentadoria dependam dos demais funcionários permanecerem em serviço por um período de
tempo específico. Neste caso, os custos do serviço passado são amortizados de acordo com o método
linear durante o período aquisitivo.
Quando as melhorias são feitas nos benefícios a pagar, de acordo com um plano de benefício definido, o
efeito sobre o passivo do plano é reconhecido na demonstração do resultado de acordo com o método
linear durante o período médio até que os funcionários tenham direito a melhores benefícios. Quando os
benefícios são adquiridos, o efeito da mudança é imediatamente reconhecido.
Se a Entidade não pode (ou apenas parcialmente) se beneficiar do superávit do plano na forma de
reembolsos do plano ou reduções em contribuições futura, o ativo resultante da política é restringido em
conformidade.

4

Caixa e equivalentes de caixa
Descrição

2012

2011

36
1.836
16.397

38
1.858
18.031

18.269

19.927

(-) Recursos financeiros vinculados a projetos e convênios (ii)

(3.675)

(5.028)

Total

14.594

14.899

Caixa
Contas correntes bancárias
Aplicações financeiras de liquidez imediata (i)

(i)

Aplicações financeiras de liquidez imediata
Os recursos aplicados são destinados à manutenção operacional e administrativa da Entidade, conforme
demonstrado abaixo:
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Instituição financeira

Nome do fundo

Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Banco Sicredi
(-) Provisão para IRRF

FIF Milênio
CDB
CDB

Total

2012

2011

14.009
2.382
16
(10)

15.142
2.920
15
(46)

16.397

18.031

(ii) Correspondem a recursos financeiros vinculados a projetos e programas a executar pelo SEBRAE. A
contrapartida desses recursos está registrada no passivo não circulante (nota explicativa nº 7 – transações
passivas) e no passivo circulante ( nota explicativa nº 12) e, por se tratar de recursos vinculados, não
compõem o montante de caixa e equivalentes de caixa, conforme Pronunciamento Técnico CPC 3 do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). O eventual saldo não utilizado até o final do prazo de
execução dos respectivos projetos e programas são devolvidos.

5

Créditos a receber
Descrição
Clientes
( - ) Provisão para perdas com clientes

2012

2011

2.633
(1.149)

1.929
(1.003)

1.484

926

A provisão para perdas com clientes é constituída para títulos em atraso a mais de 180 dias, sendo os
títulos vencidos a mais de três anos considerados como não recuperáveis.
A composição por vencimento dos recebíveis na data das demonstrações financeiras para os quais não
foram reconhecidas perdas por redução no valor recuperável era o seguinte:

A vencer
Vencido de 1 a 30
Vencido de 31 a 60
Vencido de 61 a 90
Vencido de 91 a 180

2012

2011

754
236
186
136
172
1.484

459
164
115
45
143
926

O movimento na provisão para perdas por redução no valor recuperável em relação aos créditos a receber
durante o exercício foi o seguinte:
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Provisão

6

Saldo em 31 de dezembro 2011

1.003

- Adições
- Baixas
Saldo em 31 de dezembro de 2012

451
(305)
1.149

Outros créditos
Descrição
Adiantamentos a funcionários
Seguros a apropriar
Outros adiantamentos

2012

2011

476
2
6

464
14
6

484

484

Total

7

Transações com Sistema Sebrae
São definidos como partes relacionadas:

•
•
•
•

Governo Federal
Quaisquer entidades integrantes do Sistema SEBRAE
Pessoal chave da administração
Fundo de Pensão (SEBRAE PREV)
As transações com as partes relacionadas estão resumidas conforme a seguir:

Transações ativas
Descrição
Contribuição Social Ordinária a Receber
Contribuição Social Nacional a Receber
Outros créditos a receber do Sebrae Nacional
Total

2012

2011

153
125

2.818
32
-

278

2.850

2012

2011

583

1.215

583

1.215

Transações passivas
Descrição
Contribuição Social Nacional a comprovar
Total
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8

Outros créditos realizáveis
Descrição
Convênios com Entidades

2012

2011

667
667

667
667

Refere-se a convênios com Associação Garantia de Crédito Serra Gaúcha

9

Instrumentos patrimoniais
Saldo em 31 de dezembro de 2012 e 2011 está representado por participações em outras entidades,
conforme quadro abaixo:
Descrição

2012

2011

Quotas RS TEC
Quotas Fundo CRP Empreendedor
Quotas Telefonia
Participações diversas

121
1.164
112
52

154
112
52

Total

1.449

318

O valor de R$ 1.164 refere-se ao aporte no fundo CRP Empreendedor relativo a investimento em Venture
Capital em empresas com faturamento de até 3.6 milhões/ano localizadas no Rio Grande do Sul,
atendendo aos limites legais. O valor total a ser investido é de até 8 milhões de reais.

10

Ativo imobilizado e intangível
O imobilizado é registrado ao valor justo, deduzido da depreciação acumulada apurada mensalmente, os
lançamentos de baixa configurados no razão referem-se a bens totalmente depreciados. Os lançamentos
foram feitos com a devida autorização estatutária.

Imobilizado
Terrenos
Edificações
Móveis e utensílios
Máquinas/equipamentos
Equipamentos de
Instalação
Obras de arte
Veículos
Total do imobilizado

2012

2011

Taxa
anual de
depreciação

Custo

Adições

Depreciação
acumulada

Valor
líquido

Valor
líquido

2%
10%
10%
20%
10%
20%

1.500
8.440
2.068
2.168
4.769
2.822
32
194

49
39
1.305
1.393

(1.842)
(1.633)
(1.471)
(4.222)
(2.605)
(46)
(11.819)

1.500
6.598
484
736
1.852
217
32
148
11.567

1.500
6.830
533
844
957
261
32
186
11.143
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Intangível

2011

Valor
líquido

Valor
líquido

Taxa
anual de
depreciação

Custo

Adições

Depreciação
acumulada

20%
20%

15
2.040
1.089

558
-

(1.729)
(1.089)

15
869
-

15
512
-

3.144

558

(2.818)

884

527

Marcas
Sistemas aplicativos
Benfeitorias em prédios de
Total

11

2012

Benefícios a empregados
Referem-se a salários em aberto a pagar decorrente de benefícios aos empregados.
Descrição
Remuneração a pagar
Encargos sociais a pagar
Consignações da folha de pagamento

12

2012
1.089
605
50
1.744

2011
914
559
114
1.587

Obrigações com convênios e contratos
Referem-se a saldos de recursos resultantes de convênios ainda não utilizados, conforme demonstrado
abaixo:
Descrição
Recursos FINEP – 2007
Recursos Caixa Econômica Federal – MDA

2012
1.302
1.790
3.092

2011
1.302
2.511
3.813

Os valores a comprovar referem-se a repasses dos parceiros nos respectivos convênios, que serão
utilizados na execução de projetos. Após a execução e comprovação dos gastos efetuados, esses
montantes serão apropriados ao resultado como receitas de convênios, subvenções e auxílios.

13

Contas a pagar a fornecedores e outras
Descrição

2012

2011

Fornecedores
Depósitos cauções (a)

951
106
1.057

1.109
292
1.401

(a) Refere-se a depósitos caucionados por fornecedores para atender às garantias previstas nos contratos. Os
saldos acima são de contratos ainda vigentes.
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Cauções e depósitos para licitações
Descrição

2012

2011

10
13
2
54
27
106

10
13
2
10
160
54
43
292

Descrição

2012

2011

Provisão para férias e encargos
Provisão para participação nos resultados

3.478
1.564

2.939
-

Total

5.042

2.939

2012

2011

733
733

257
257

2012

2011

Provisões para riscos trabalhistas
Provisões para riscos cíveis

3.254
455

1.876
92

Total

3.709

1.968

(2.976)

(1.711)

Total líquido

733

257

Passivo
Movimentação

733

257

Cooperserv Serviços
Aldeia Design CT 20/0-06
APF Assessoria CT 185/0-06
Tele Taxi Cidade
Agência Matriz Publicidade
Elo Relações Humanas Ltda
Outros depósitos caucionados

14

15

Provisões sobre folha de pagamentos

Provisões para contingências
Descrição
Provisões para riscos cíveis e trabalhistas

15.1

Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais
Descrição
Passivo

Ativo
(-) Depósitos Judiciais Vinculados
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2012
Natureza

2011

Possível

Provável

Possível

Provável

-

3.254
(2.976)

-

1.876
(1.711)

Cíveis

877

455

926

92

Fiscais

-

-

92

-

877

733

1.018

257

Trabalhista
(-) Depósitos Judiciais

Em 31 de dezembro de 2012 existiam 23 processos trabalhistas com perda provável provisionados, sendo
02 de consultores, 09 de ex-funcionários e 12 de terceiros. Nesta mesma data havia 06 processos cíveis
com previsão de perda classificada como possível.

16

Patrimônio líquido
Descrição
Superávit acumulado
Déficit do exercício
Ajuste de avaliação patrimonial
Total

2012

2011

17.856
(2.914)
7.235
22.177

20.604
(2.906)
7.393
25.091

Operações com pessoal-chave da administração
Empréstimos para diretores
A Entidade não concede empréstimos a diretores e a outros dirigentes.

Remuneração de pessoal-chave da administração
A administração é formada pelos profissionais que possuem autoridade e responsabilidade para planejar,
dirigir e controlar as atividades da Entidade, composta pela Diretoria Executiva.
Descrição

2012

2011

Salários
Custos de aposentadoria de contribuição definida
Outros benefícios de longo prazo

1.035
66
36

1.012
62
33

1.137

1.107
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17
17.1

Desdobramento dos principais itens da demonstração de resultados
Contribuições Sociais
A Entidade recebe recursos conforme a Lei. 8.154 de 28 de dezembro de 1990, mediante contribuição
parafiscal das empresas privadas instaladas no pais cujo repasse é efetuado pelo SEBRAE Nacional. A
seguir, apresentamos as contribuições recebidas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de
2011.
Descrição

2012

2011

82.684
19.921

69.151
9.587

102.605

78.738

Descrição

2012

2011

Consultoria
Feiras
Treinamento
Livros e prospectos

1.522
6.041
4.486
14

1.942
4.711
2.585
23

12.063

9.261

Contribuição Social Ordinária – CSO
Contribuição Social Nacional – CSN
Total

17.2

Receitas de empresas beneficiadas

Total

17.3

Receita de convênios, subvenções e auxílios financeiros
Descrição

2012

2011

Receitas de convênio com MDA
FINEP – 2007
Políticas Públicas – Lei Geral
REFAP – Petróleo e Gás
Projeto Estruturante Região Metropolitana
Programa Juntos para Competir – SENAR
Programa de Desenvolvimento Agronegócio
Convênio Gerdau Comercial de Aços
Programa Agrinho
Feira do Empreendedor 2012
Outros

721
1.172
983
385
97
102
188
307

487
791
259
544
370
688

3.955

3.139

Total

127

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Estado do Rio Grande do Sul - SEBRAE/RS
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2012 e 2011

17.4

17.5

Outras receitas operacionais
Descrição

2012

2011

Devolução de saldos de convênios
Ganhos fundos – RS TEC
Ganhos convênio – Garantissera
Recuperação de depósitos judiciais
Recuperações, restituições e outras receitas
Desconto sobre pagamentos
Total

1.888
3
60
83
105
2.139

1.499
70
292
79
69
198
2.207

2012

2011

(17.059)
(1.539)
(2.390)
(1.707)
(6.612)
(4.893)
(34.200)

(15.045)
(1.334)
(1.981)
(119)
(5.819)
(4.071)
(28.369)

2012

2011

(35.453)
(5.227)
(1.749)
(5.748)
(88)
(48.265)

(21.452)
(2.362)
(1.492)
(3.260)
(92)
(28.658)

2012

2011

(8.127)
(1.490)
(7.331)
(2.671)
(979)
(2.047)
(1.701)
(1.328)

(6.321)
(1.282)
(5.856)
(2.671)
(991)
(1.808)
(1.573)
(1.066)

(25.674)

(21.568)

Pessoal, encargos e benefícios sociais
Descrição
Salários e proventos
13º salário
Férias
Outros gastos com pessoal
Encargos trabalhistas
Benefícios
Total

17.6

Serviços profissionais e contratados
Descrição
Instrutoria e consultoria
Serviços técnicos especializados
Manutenção, segurança e limpeza
Demais serviços contratados
Encargos sociais sobre serviços
Total

17.7

Custos e despesas de operacionalização
Descrição
Diárias e hospedagem
Passagens e transportes
Aluguéis e encargos
Divulgação e publicidade
Serviços gráficos
Serviços de comunicação
Material de consumo
Demais custos e despesas
Total
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17.8

Despesas com projetos e convênios
Refere-se aos valores transferidos para programação do Sistema SEBRAE (CSO e CSN), as entidades
parceiras na forma de convênios para a realização de ações previstas nos programas de trabalho do
exercício.

a.

Por natureza
Descrição
Inovação Tecnológica
Feira MERCOPAR
Feiras
Agronegócios
Gestão de Qualidade
Missões Empresariais
Congresso Apicultura
Congresso de Inovação
Programas Setor de Comércio
Programa de Pesquisa
Congresso Internacional de Gestão
Melhoria de Gestão – Indicadores
MPE Brasil
Outros
Total

b.

2012
(5.034)
(3.990)
(403)
(437)
(961)
(360)
(458)
(250)
(1.250)
(13.143)

2011
(8.645)
(2.976)
(395)
(471)
(200)
(433)
(100)
(390)
(1.460)
(100)
(100)
(76)
(2.156)
(17.502)

2012
(5.034)
(3.990)
(800)
(360)
(284)
(669)
(190)
(100)
(53)
(150)
(165)
(98)
(1.250)

2011
(8.645)
(2.976)
(1.460)
(205)
(225)
(402)
(500)
(289)
(100)
(100)

(13.143)

(17.502)

Por entidade conveniada
Descrição
Inova FINEP
Hannover Fair Sul América LTDA – MERCOPAR
FAPERGS
Federação do Comércio
Confederação Brasileira de Apicultura
SENAR/RS
Couromodas Feiras Ltda.
FUNDEPE
FIERGS
Escola Estadual Técnica Guaramano Ltda
Associação dos Produtores de Doces de Pelotas
Associação dos Produtores de Arroz do Litoral Norte
União Brasileira de Educação – UBEA – PUC
Universidade do Vale dos Sinos – UNISINOS
Instituto Euvaldo Lodi
CIENTEC
Qualidade RS - PGQP
Associação das Indústrias de Curtume
Outros
Total

(100)
(100)
(2.400)
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17.9

Resultado financeiro líquido
Descrição

2012

2011

Rendimentos de Recursos Próprios
Rendimentos de Recursos Ordinários
Rendimentos de Recursos Adicionais
(-) Despesa financeira

1.460
492
83
(307)

1.976
487
109
(279)

1.728

2.293

Total

18

Gerenciamento de riscos
Da mesma maneira que em todos os outros negócios, a Entidade poderá estar exposta aos riscos que
decorrem da utilização de instrumentos financeiros. Essa nota descreve os objetivos, políticas e processos
da Entidade para a gestão desses riscos e os métodos utilizados para mensurá-los. Mais informações
quantitativas em relação a esses riscos são apresentadas ao longo dessas demonstrações financeiras.
A Entidade poderá estar exposta, em virtude de suas atividades, aos seguintes riscos financeiros:

•
•
•

Risco de crédito;
Risco de liquidez e
Outros riscos de mercado.
Não houve nenhuma alteração substancial na exposição aos riscos de instrumentos financeiros da
Entidade, seus objetivos, políticas e processos para a gestão desses riscos ou os métodos utilizados para
mensurá-los a partir de períodos anteriores, a menos que especificado o contrário nesta nota.

Principais instrumentos financeiros
Os principais instrumentos financeiros utilizados pela Entidade, dos quais surgem os riscos de
instrumentos financeiros, são os seguintes:
•

Caixa e equivalentes de caixa (inclui: caixa, contas bancárias e aplicações em fundos de investimento).

•

Créditos a receber.

•

Contas bancárias e aplicações vinculadas a programas especiais.

•

Contas a pagar a fornecedores e outras.

130

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Estado do Rio Grande do Sul - SEBRAE/RS
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2012 e 2011

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de a Entidade incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma
contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações.
O risco é basicamente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos financeiros. O risco
de crédito para a Entidade surge preponderantemente de disponibilidades decorrentes de depósitos em
bancos e aplicações financeiras em fundos de investimentos financeiros administrados pelo Banco do
Brasil S.A. ou Caixa Econômica Federal.
A Entidade não contrata derivativos para gerenciar o risco de crédito.

Exposição a risco de crédito
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito, assim demonstrado:
Valor contábil em R$ mil

Caixa e equivalentes de caixa
Créditos a receber
Outros créditos

2012

2011

14.594
1.484
484
16.562

14.899
926
484
16.309

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Entidade irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo
financeiro. A abordagem da Entidade na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que
sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e
de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Entidade.
Em 31 de dezembro de 2012, o fluxo de pagamentos para os passivos financeiros da Entidade é
apresentado a seguir:

Passivos financeiros não derivativos
Benefícios a empregados
Obrigações com convênios e contratos
Contas a pagar a fornecedores e outros
Provisões para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas
Obrigações tributárias
Total

Valor em
31/12/2012

Até 6
meses

De 6
meses a
1 ano

1.744
3.092
1.057
733
652
7.278

1.744
1.057
652
3.453

3.092
3.092

Mais de
1 ano

733
733
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Plano SEBRAEPREV
Principais políticas contábeis
Benefícios a empregados
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul – SEBRAE/RS é um
dos patrocinadores solidários do plano de benefícios SEBRAEPREV, administrado e executado pelo
SEBRAE Previdência – Instituto SEBRAE de Seguridade Social. O plano possui características de
contribuição definida, exceto pelo risco vinculado a projeção de contribuições em caso de invalidez ou
morte. Essa parcela de risco gera a obrigação atuarial de benefício pós-emprego sob a qual o
SEBRAE/RS reconhece uma despesa de benefícios a empregados no resultado de cada exercício durante
a carreira ativa de sua população.
Os benefícios de contribuição definida assegurados pelo plano SEBRAEPREV são:

•

Aposentadoria normal.

•

Aposentadoria antecipada.

•

Aposentadoria por invalidez.

•

Pensão por morte.

•

Institutos de auto patrocínio, benefício proporcional diferido e portabilidade.
Os benefícios de risco assegurados pelo plano SEBRAEPREV aos seus participantes são:

•

Projeção de contribuição em caso de invalidez.

•

Projeção de contribuição em caso de morte.
O referido plano não inclui:

•

Benefícios de demissão;

•

Benefícios de longo prazo, que não sejam aposentadorias e pensões; e

•

Plano de assistência médica para empregados, ou participantes e assistidos.
Para apurar o valor da obrigação atuarial relativo aos benefícios de risco o SEBRAE/RS contrata
anualmente um atuário qualificado.
Benefícios a empregados
Conforme mencionado na nota explicativa n.° 03, o Instituto SEBRAE de Seguridade - SEBRAEPREV
possui benefícios de risco que podem gerar ganhos ou perdas atuariais. Para se calcular os valores
envolvidos o SEBRAE/RS contrata anualmente um atuário qualificado. A parcela dos ganhos ou perdas
atuariais resultantes desses benefícios de risco que exceder a 10% do maior entre o valor justo dos ativos
do plano e o valor presente da obrigação atuarial deverá ser amortizado pelo serviço futuro médio da
população de empregados ativos e reconhecido contra resultado na despesa do exercício seguinte. O
balanço patrimonial é resumido conforme a seguir:
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Itens
Valor justo dos ativos atuariais
Valor das obrigações atuariais

2012

2011

10.415
(10.375)

8.196
(8.196)

40

-

(Déficit) / Superávit

Movimentação no valor presente das obrigações do benefício definido:
Descrição
Obrigações do benefício definido em 1º de janeiro
Benefícios pagos pelo plano
Custo do serviço corrente e juros
Ganho de redução
Perdas (ganhos) atuariais em outros resultados abrangentes
Efeito da movimentação nas taxas de câmbio
Obrigações do benefício definido em 31 de janeiro

2012
(75)
12
(56)
(119)

Movimentação no valor justo dos ativos do plano
Valor justo dos ativos do plano em 1º de janeiro
Contribuições pagas ao plano
Benefícios pagos pelo plano
Retorno esperado dos ativos do plano
Perdas (ganhos) atuariais em outros resultados abrangentes
Efeito da movimentação nas taxas de câmbio

176
22
15
35
-

Valor justo dos ativos do plano em 31 de dezembro

248

Despesa reconhecida no resultado
Custo do serviço corrente
Juros sobre obrigação
Ganho por reduções
Retorno esperado dos ativos do plano

18
(7)
15
26
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Premissas atuariais
As seguintes premissas atuariais utilizadas na data do relatório são:

Taxa de desconto em 31de dezembro
Retorno esperado dos ativos do plano em 1º de janeiro
Futuros aumentos salariais
Taxa de tendência dos custos médicos
Futuros aumentos de pensões

2012
8,42%
8.42%
1,29%
5,00%
0,00%

Premissas relacionadas a mortalidade são baseadas em tábuas de mortalidade divulgadas.

Taxa de rotatividade
Tábua de mortalidade/ sobrevivência de ativos
Tábua de mortalidade/ sobrevivência de aposentados
Tábua de mortalidade/ sobrevivência de inválidos
Tábua de entrada e invalidez
Tábua de morbidez

5,31%
AT-2000M e AT-2000F
AT-2000M e AT-2000F
UP 94 (Média)
HUNTER
N/A

O cálculo da obrigação referente aos benefícios de risco é sensitivo às premissas de mortalidade e entrada
em invalidez. Como as estimativas atuariais de mortalidade e invalidez são refinadas ano a ano, o
aumento de um ano na expectativa de vida ou entrada em invalidez mostradas anteriormente são
consideradas como sendo razoavelmente possíveis no próximo exercício.
(*) Os dados cadastrais individuais utilizados são de 31/10/2012 posicionados em 31/12/2012.

Estas são as informações que compõe o relatório de Gestão do Exercício de 2010 deste
SEBRAE/RS.

Ficamos a disposição para maiores informações que se façam necessárias.
Atenciosamente,

Dir. Superintendente
CPF: 173.585.070-53
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9. Outras informações sobre a gestão

Relatórios e Pareceres de instâncias que devam se
pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão
(conforme anexo III da DN TCU nº124/2012)

• Parecer da Unidade de Auditoria Interna
• Parecer do Conselho Fiscal
• Parecer do Conselho Deliberativo Estadual
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Parecer da Unidade de Auditoria Interna
Após análise da Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União nº 124 de 5 de dezembro de
2012 – DN nº 124/2012 que dispõe acerca das unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão
as contas de 2012 julgadas pelo Tribunal, especificando a forma, os prazos e os conteúdos das
peças complementares que as comporão, nos termos dos arts. 4º, 5º, 9º e 13 da Instrução
Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010 verificamos que a exigência prevista em um
dos itens desta DN nº 124/2012 não se aplica ao SEBRAE, conforme passaremos a demonstrar.

A exigência de apresentação de Parecer da Unidade de Auditoria Interna constante no item
II do art. 2º da DN 124/2012 e seu respectivo anexo III, não pode ser exigida deste Serviço
Social Autônomo tendo em vista que à luz do próprio comando, a exigência refere-se a
“Relatórios e Pareceres de Instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a
gestão”, o que não é o caso desta Unidade de Auditoria.

Como é cediço, tal exigência somente deve ser requerida aos órgãos, entidades ou instâncias que
devam se manifestar por exigência legal ou de seus atos constitutivos. O inciso III do art. 13 da
Instrução Normativa do TCU nº. 63/2010 assim prescreve, in verbis:

Art. 13. Os autos iniciais dos processos de contas serão
constituídos das peças a seguir relacionadas:
(...)
III. relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias
que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão
dos responsáveis pela unidade jurisdicionada, consoante
previsão em lei ou em seus atos constitutivos, observados os
formatos e os conteúdos definidos na decisão normativa de
que trata o art. 4º deste normativo;(grifos nossos)

A previsão legal acerca da necessidade de criação de uma Unidade de Auditoria Interna
vinculada aos Serviços Sociais Autônomos está positivada nos §§8º e 9º do art. 15 do Decreto nº
3.591/00 que assim dispõe:
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Art. 15. As unidades de auditoria interna das entidades da
Administração Pública Federal indireta vinculadas aos
Ministérios e aos órgãos da Presidência da República ficam
sujeitas à orientação normativa e supervisão técnica do
Órgão Central e dos órgãos setoriais do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, em suas
respectivas áreas de jurisdição.
[...]
§ 6º A auditoria interna examinará e emitirá parecer sobre
a prestação de conta anual da entidade e tomadas de contas
especiais.
[...]
§ 8º O Órgão Central do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal poderá recomendar aos serviços
sociais autônomos as providências necessárias à
organização da respectiva unidade de controle interno, assim
como firmar termo de cooperação técnica, objetivando o
fortalecimento da gestão e a racionalização das ações de
controle.

§ 9º A Secretaria Federal de Controle Interno poderá utilizar
os serviços das unidades de auditoria interna dos serviços
sociais autônomos, que atenderem aos padrões e requisitos
técnicos e operacionais necessários à consecução dos
objetivos do Sistema de Controle Interno. (grifos nossos).

Vê-se claramente que há uma distinção entre controle interno e unidades de auditoria interna.
Sabemos que o controle interno somente pode ser desenvolvido pela Secretaria Federal de
Controle, então, a referência à organização de uma unidade de controle interno pelos serviços
sociais autônomos, ente não integrante da Administração Pública Direta ou Indireta, contida no
§8 deve ser interpretada como a organização de uma unidade de auditoria interna.

Nessa linha de raciocínio, a constituição dessa unidade de auditoria interna pelos serviços sociais
autônomos é uma faculdade, podendo no máximo a sua organização ser recomendada pelo
Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, podendo inclusive ser
realizada por um auditor interno, nos termos do parágrafo único do art. 14 do Decreto nº
3.591/00.
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Assim, destacamos que a legislação não prevê a expressa manifestação das auditorias internas
dos serviços sociais autônomos sobre suas prestações de contas, ainda mais considerando que a
principal alteração feita pelo Decreto 4440/02, foi justamente excluir os serviços sociais
autônomos do caput do art. 15 do Decreto nº 3.591/00., extirpando então a obrigatoriedade das
Unidades de Auditoria Interna destas Entidades de, por exemplo, emitir parecer sobre a
Prestação de Contas Anual, não havendo que se falar em interpretação sistêmica incluindo-o
novamente mas em interpretação teleológica no sentido de que tal exigencia não pode ser mais
exigida dos Serviços Socias Autônomos.

Corroborando com esse entendimento o Tribunal de Contas da União bem fundamentou o
Acórdão 2839/2005 – 1ª Câmara nos seguintes termos:

Acórdão 2839/2005 – 1ª Câmara
SENAI/SC
Ministro Relator: GUILHERME PALMEIRA
VOTO DO MINISTRO RELATOR
[...]
“VOTO
Com as devidas vênias à SERUR, acolho as conclusões do
Ministério Público, ante os lídimos fundamentos expostos em
seu parecer, os quais recepciono como razões de decidir.

Com efeito, a referência contida no § 8º do art. 15 do
Decreto nº 3.591/2000, acrescido pelo Decreto nº
4.440/2002, à organização da unidade de controle interno
nos serviços sociais autônomos, deve efetivamente ser
compreendida como unidade de auditoria interna,
porquanto aquela primeira sequer está indicada como
integrante da estrutura do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal, a teor do art. 8º do
mencionado Decreto, que assim dispõe:

“Art. 8º Integram o Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal:
I – a Controladoria-Geral da União, como Órgão Central,
incumbido da orientação normativa e da supervisão técnica
dos órgãos que compõem o Sistema;
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II – as Secretarias de Controle Interno (CISET) da Casa
Civil, da Advocacia-Geral da União, do Ministério das
Relações Exteriores e do Ministério da Defesa, como órgãos
setoriais;
III – as unidades de controle interno do comandos militares,
como unidades setoriais da Secretaria de Controle Interno
do Ministério da Defesa.”

Note-se, portanto, que, além de não fazerem parte da
estrutura do Sistema de Controle Interno, as unidades de
auditoria interna vinculadas aos serviços sociais
autônomos apenas serão criadas e organizadas se for do
interesse desses entes, consoante se observa do comando
constante do mencionado § 8º do art. 15, que apenas
confere ao Órgão Central do Controle Interno a
atribuição de “recomendar” aos serviços sociais
autônomos a organização de unidades de controle.

Além do mais, a própria norma do Tribunal sobre
apresentação e conteúdo das tomadas e prestações de contas
(Instrução Normativa nº 47/2004) estabelece (art. 14) que
algumas das peças necessárias a compor o processo
respectivo serão os “relatórios e pareceres de órgãos e
entidades que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre
a gestão da unidade jurisdicionada, consoante previsto em
lei ou em seus atos constitutivos” (inciso V, grifei), bem
como o relatório, o certificado e o parecer conclusivo
emitidos pelo órgão de controle interno competente (incisos
VI a VIII), fazendo, portanto, uma perfeita distinção entre os
elementos que deverão integrar o processo de contas.

Conforme averiguado pelo representante do Ministério
Público, o Regulamento do SENAI definiu que se insere na
competência do Conselho Regional pronunciar-se sobre as
contas dos departamentos regionais. Consentâneo com o
normativo acima, consta do processo de contas do SENAI/SC
o parecer da Comissão de Contas do Conselho Regional.
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“Pelo exposto, entendendo que se deva dar provimento ao
recurso, na forma propugnada pelo parquet, meu Voto é
no sentido de que este Colegiado adote o Acórdão que ora
submeto à sua consideração.”

Situação semelhante, quiçá identica, ao julgado pelo TCU encontra-se o SEBRAE, pois em seu
Estatuto há previsão clara de que compete ao Conselho Fiscal da Entidade apreciar suas contas e
emitir parecer, apresentando-o ao Conselho Deliberativo Nacional/Estadual para a aprovação da
Prestação de Contas Anual.

O Consenho fiscal tem seus trabalhos subsidiados pela auditoria interna da Entidade e pela
auditoria externa contratada, não havendo previsão e nem necessidade de manifestação expressa
da área de auditoria interna sobre as contas, como a seguir se demonstra:

Art. 14 – Compete ao CDN, sem prejuízo de outras
atribuições previstas na legislação pertinente, neste Estatuto
e nos Regimentos Internos do Sebrae:
[...]
XII – aprovar as prestações de contas do Sebrae e as
consolidadas do Sistema Sebrae, que deverão estar
instruídas, no mínimo, com os elementos previstos nos
artigos. 32 e 32-A deste Estatuto;
[...]
Art. 16 – Compete ao Conselho Fiscal:
[...]
III – examinar e emitir parecer sobre as demonstrações
financeiras e prestações de contas anuais do Sebrae, e sobre
o processo de consolidação das contas ao Sistema Sebrae;
IV – emitir pareceres sobre balancetes de verificação ou
realizar exames específicos, sempre que o CDN solicitar;
[...]
Art. 32 – A prestação de contas anual, elaborada pela
Diretoria Executiva, será encaminhada ao CDN, para
apreciação, até trinta (30) de março de cada ano,
acompanhada de análise e parecer do Conselho Fiscal e dos
auditores independentes.
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Ademais, no art. 5º da Decisão Normativa - TCU nº 103, de 10 de fevereiro de 2010 houve a
exclusão da exigência da emissão deste mesmo parecer da unidade de auditoria interna ou do
auditor interno, conforme disposto no Decreto Federal nº 3.591/2000, ou seja, na prestação de
contas do exercício de 2009 a exigência ora discutida sequer foi objeto e solicitação por parte do
TCU. Bem como as prestações de contas dos anos de 2007 e 2008, apesar da exigência da
emissão do parecer da unidade de auditoria interna recomendada pela Controladoria Geral da
União – CGU, foram julgadas regulares pelo TCU.

Por derradeiro, vale ressaltar que o TCU, em processos que continham o relatório da CGU com a
determinação para emissão do parecer de auditoria, não se manifestou sobre a necessidade ou
não deste parecer:

•
•
•

Acórdão 3.936/2009 – 2ª Câmara – SEBRAE Nacional
Acórdão 5.018/2009 – 2ª Câmara – APEX
Acórdão 5.459/2009 – 2ª Câmara - SEBRAE/SP

Assim, é sabido que o SEBRAE é uma entidade associativa de direito civil sem fins lucrativos,
transformado em serviço social autônomo pelo Decreto n° 99.570, de 9 de outubro de 1990 e em
seus normativos não há exigência legal nem estatutária da necessidade de emissão de parecer
desta estirpe pela Unidade de Auditoria Interna, sendo competência do seu Conselho Fiscal que é
emitido e enviado em todas as demais prestações de contas, além de que o Tribunal de Contas da
União já se manifestou sobre a questão entendendo que os Serviços Sociais Autônomos não
fazem parte da estrutura do Sistema de Controle Interno e que as unidades de auditoria interna
apenas serão criadas e organizadas se for do interesse desses entes.
Ante todo o exposto, o SEBRAE entende que não lhe é aplicável a exigência de apresentação de
Parecer da Unidade de Auditoria Interna constante no item II do art. 2º da DN 124/2012.

Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2013.
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Parecer do Conselho Fiscal
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Parecer do Conselho Deliberativo Estadual
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