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CAMPO GRANDE  – Centro-Oeste e Sudeste

Muito além
do balcão

Concentrados em três capitais ao longo de um mês, encontros re-
gionais injetaram energia e informação na rede de agentes de desen-
volvimento local. Com painéis, palestras, debates e mostras de boas 
práticas, a série de eventos deixou claro o papel dos servidores que 
exercem a função de Agente de Desenvolvimento (e eles não são pou-
cos: no início de junho 1,2 mil municípios já tinham pelo menos um).

O papel do agente não pode ser confundido com o de balconista da 
Sala do Empreendedor. Esse espaço é relevante, mas a missão do 
agente vai muito além, observou o gerente nacional de Desenvol-
vimento Territorial do Sebrae, André Spínola. O trabalho 
é estratégico, e não meramente operacional. 

Implementar a Lei Geral da Micro e Pequena Em-
presa não é um momento, é um trabalho contí-
nuo. Nesse trabalho, os Agentes de Desenvolvi-
mento são fundamentais, ao estimular nos seus 
municípios a verdadeira implementação da lei. E 
ganha ainda mais relevância quem mostra proati-
vidade na busca de soluções, em vez de ser apenas 
reativo aos problemas.

Não são intuitivas as ações do Agente de Desenvolvimento. São sus-
tentadas em planejamento abastecido de informação de qualidade. 
Quem assumiu essa função trabalha sem descuidar dos indicadores 
socioeconômicos, por exemplo. “Se eles mostram que o Município 
não está indo bem, o trabalho está indo mal”, observou André Spínola.

O conhecimento produzido nos três encontros regionais (Florianó-
polis, em 9 e 10/4, Campo Grande, de 14 a 16/4, e Salvador, em 7 e 
8/5) é mais um fruto da parceria entre a Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae). Neste boletim especial, este conteúdo é 
consolidado e irradiado de forma didática, para que toda a rede de 
agentes avance afinada com as melhores práticas e conceitos de pro-
moção do desenvolvimento local. 

No Portal
Para baixar a íntegra das apresentações: 
http://www.portaldodesenvolvimento.org.br/encontros/

ed. 04

Este boletim
traduz de forma

didática os
encontros

regionais, para
que a rede

avance
afinada

SALVADOR – Agentes de Nordeste e Norte

FLORIANÓPOLIS – Agentes da Região Sul
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O novo momento

Depois de sedimentar uma rede de Agentes de Desen-
volvimento que já abrange um terço dos Municípios 
brasileiros, a parceria entre a CNM e o Sebrae conduz o 
trabalho a um novo momento. A transição foi apresen-
tada nos encontros regionais por André Spínola, geren-
te nacional de Desenvolvimento Territorial do Sebrae, 
e por Augusto Braun, coordenador do convênio pela 
CNM.

A implementação da Lei Geral chega a uma nova fase, 
a terceira desde a criação dessa legislação, em 2006. Na 
nova etapa, o foco é investir em municípios que de fa-
to estão levando a sério a legislação, ou seja, que estão 
colhendo resultados a partir de um sólido planejamento. 
Estes receberão mais consultorias e treinamentos. 

A rede de agentes de desenvolvimento será fundamental 
nessa fase, ao estimular nos seus municípios a verdadei-
ra implementação da lei. E ganha ainda mais relevância 
quem mostra proatividade na busca de soluções, em vez 
de se limitar a ser reativo aos problemas.

André Spínola, gerente nacional de Desenvolvimento Terri-
torial do Sebrae

Augusto Braun, coordenador do convênio pela CNM

O que é a Fase 3:

• Aprimoramento do processo de implementação da Lei 
buscando a sustentabilidade dos resultados

• Priorização de municípios (matriz de qualificação) para 
continuidade da abordagem

• Aperfeiçoamento do relacionamento com os municípios

• Evolução da rede de AD e estratégia de posicionamento 
das Salas do Empreendedor

• Ampliação do foco nos resultados

E o que não é a Fase 3:

• Repetição das ações da implementação da Lei Geral;

• Reforço dos perfis errados;

• A soma da regulamentação e da implementação;

• Refazer tudo que já foi feito;

• Resolver todos os problemas dos municípios.
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Capacitação Empresarial
1) Pequeno Negócio

Neste, há uma divisão entre Produtor Rural e Empresa (e, dentro desta, a subdivisão em 
Microempreendedor Individual, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte).

2) Potencial empresário
Duas divisões: com e sem negócio.

3) Potencial empreendedor 
Apresentados por Rejane Risuenho, os cursos estão detalhados em um arquivo disponível 
na área dos encontros regionais no Portal do Desenvolvimento Local (nesta área, procure 
o botão “baixe as apresentações” em qualquer um dos três eventos). 

“Quando a gente foca na oportunidade, a 
gente está desenvolvendo. Quando a gente 
foca no problema, a gente está só dando 
voltas em vez de resolver o problema.”

Pedro Valadares, coordenador da Rede Nacional
de Agentes de Desenvolvimento

“É preciso conhecer os caminhos para a captação 
de recursos para projetos de Desenvolvimento 
Local.” 

Rômulo Rende, consultor 

“Aprove, atualize e organize os seus instrumentos 
jurídicos para a implementação dos benefícios às 
Micro e Pequenas Empresas.”

Maurício Zanin, consultor

No Portal – O link: www.portaldodesenvolvimento.org.br/encontros

O Sebrae oferece uma varie-
dade de cursos direcionados 
para diferentes segmentos e 
estágios empresariais, que os 
agentes de desenvolvimento 
devem considerar conforme 
a necessidade de capacitação 
empresarial em seu Municí-
pio. A variedade de cursos 
está organizada em três eixos 
principais, com divisões:
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Cada encontro regional reservou um momento para olhar e debater sobre algumas das melhores práticas de 
desenvolvimento local nos municípios brasileiros. Nestas páginas, confira um resumo das contribuições dos 
Agentes de Desenvolvimento que falaram sobre o seu trabalho nesses painéis. O exemplo deles pode tornar 
ainda melhor a atuação de agentes em outras cidades.

Adriana Pedroni de Melo
Presidente Nereu (SC)

Investe na informação, na orien-
tação, na capacitação, para 

despertar entre os 2,3 mil 
habitantes a confiança no 
empreendedorismo. Uma 
das mostras da transforma-
ção dessa realidade está na 

conscientização dos empre-
endedores locais: com o auxí-

lio da agente, hoje eles organizam campanhas para 
incentivar a população a comprar no comércio local.

 �Ações

• Orientações e realizações de campanhas que fa-
cilitem aos empreendedores rurais e comercian-
tes que produzam e vendam seus produtos no 
próprio município, assim como se tornem for-
necedores da administração pública.

• Divulgação dos trabalhos em rádio.
• Colegiado de ADs do Vale do Itajaí para troca 

de experiências. 

José Roberto Portero 
Pontes e Lacerda (MT)

Um dos principais objetivos é forta-
lecer o trabalho dos agentes de de-
senvolvimento em rede. Por esse 
motivo, foram realizadas ações como 

a criação de Grupo Fechado do Face-
book (maio/2013) para divulgar maté-

rias técnicas, incentivar e valorizar as ini-
ciativas, dar mais velocidade à comunicação e 

permitir a interação e a inclusão de novos agentes.
 � Próximas Ações

• Inclusão de 100% dos Agentes de Desenvolvimento Local no-
meados de Mato Grosso

• Manutenção dos veículos de comunicação 
• Capacitação da Rede de Agentes para outras competências 

(liderança, preparação de reuniões, montagem de apresen-
tações, elaboração de relatórios, etc) 

• Busca de parcerias estratégicas

Elaine Cristina Escarmanhani Branquinho
Ivinhema (MS)

O uso do poder de compras públicas como es-
tímulo ao desenvolvimento local é um dos 

principais focos. Tanto que, no ano passa-
do, Elaine Cristina foi premiada pelo Se-
brae/MS com o “Prêmio Agente de De-
senvolvimento” contemplando com o 
segundo melhor projeto, considerando 

compras públicas como elemento propul-
sor do desenvolvimento local.
 �Ações

• Edital exclusivo para micros e pequenas em-
presas

• Projetos de geração de renda 
• Diversificação da agricultura familiar
• Implantação do Programa Municipal de Incubação de 

Empresas
• Implantação da Escola Agrícola.

Angélica Cristina Cordeiro Moreira
Cambará (PR)

O Município empoderou o Comitê Gestor, cria-
do em 2010, o que fortaleceu a aliança entre o 

poder público e a sociedade civil or-
ganizada. Uma frase da empre-

endedora Maria do Carmo, 
proprietária da Marmita-
ria Canta Galo, resume 
o espírito: “Quando pas-
sei a frequentar as reuni-
ões do Comitê, me sen-

ti valorizada e hoje tenho 
muito orgulho do que sou.” 

 �Ações

• Cursos gratuitos de controle financeiros e de boas ven-
das (65 empreendedores capacitados na campanha 
“Preparando o comércio para o Natal”)

• Desburocratização para facilitar a vida do microem-
preendedor individual, por meio de decretos que re-
gulamentamentaram:
– O funcionamento residencial dos pequenos esta-

belecimentos de comércio, indústria e prestação 
de serviços

– O alvará de funcionamento provisório e a fiscali-
zação orientadora

– As atividades econômicas segundo o grau de risco
– A nota fiscal simplificada
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Patrícia Costa Faraj
Ubá (MG)

Lembrou uma frase do economista Paulo 
Haddad: “O processo de desenvolvimen-
to de uma região ou de um município, 
que lhe permite superar os seus problemas 
sociais e mobilizar suas potencialidades 
econômicas, depende de sua capacidade 
endógena de organização social e políti-
ca para modelar seu próprio futuro”.  

 �Ações

• Capacitação de micro e pequenas em-
presas instaladas em Ubá para a parti-
cipação em licitações públicas

• Assessoria e apoio na arti-
culação com o poder públi-

co e iniciativa privada pa-
ra ampliar e fortalecer a 
Associação de Catado-
res
• Revitalização do Co-

mércio de Rua 

Claùdio Tenrôler 
São Sebastião do Caí 

(RS)

Um dos focos do de-
senvolvimento local 

é a agricultura. A pre-
feitura tem como obje-

tivo executar programas e 
ações que aprimorem a ativi-

dade agrícola, garantam a autoesti-
ma, a confiança, a sustentabilidade 
e o progresso da agricultura familiar. 
Com eles, busca a melhoria da renda 
familiar e o incentivo à permanência 
do jovem no campo. 

 �Ações

• Política de incentivos para implan-
tação de agroindústrias, especial-
mente de origem na agricultura fa-
miliar

• Realização da Feira da Agricultu-
ra Familiar do Vale do Caí 

• Implantação do SIM – Sistema de 
Inspeção Municipal 

• Parceria com a Emater e outras 
instituições para a capacitação 
do produtor rural 

• Investimento em Programas de 
Eletrificação Rural e Progra-
mas de Armazenagem

Priscila Belens
Garanhuns (PE)

O tempo médio pa-
ra abertura de em-
presas está entre 1 
e 5 dias, e a meta 
é melhorar ainda 

mais, com a for-
malização imedia-

ta para atividades de 
baixo risco. O conjun-

to de iniciativas está se refletindo 
inclusive no aumento do recolhimento 
do Imposto Sobre Serviços (ISS): em 
2013, foi de R$ 10,4 bilhões (2013) ‒ 

ou seja, quase R$ 500 milhões a mais 
do que em 2012.

 �Ações

• Criação do Banco de Dados “Cad-
Mei”, um cadastro simples que 
emite relatórios de Atividade das 
Empresas, Endereço e Porte

• Com o objetivo de aumentar a ge-
ração de emprego e renda para a 
população de bairros mais distan-
tes do centro de Garanhuns (PE), 
a prefeitura lançou o Projeto Gerar

• Monitoramento da participação 
dos pequenos negócios nas com-
pras públicas

Jackson Bentes
Maués (AM)

Banhado pelo Maués Açu, o Muni-
cípio tem um grupo de agentes que 
se colocou o desafio de regularizar o 
trabalho dos condutores de alunos da 
zona rural. Formaliza os transportado-
res escolares municipais, em parceria 
com órgãos estaduais que facilita o 
acesso à tecnologia informatizada e 
com acompanhamento no processo de 
concorrência nas compras públicas.

 �Ações

• Formalização dos 183 transpor-
tadores escolares em empreende-
dores individuais, para que, como 

pessoas jurídicas, pudes-
sem participar do pro-
cesso de licitação, 
utilizando-se do 
tratamento favore-
cido e simplifica-
do pela Lei Geral.

• Com isso, redu-
ção no risco de es-
ses transportadores 
perderem a concorrên-
cia para uma empresa de gran-
de porte que menos acrescentaria 
à economia local do município e 
que, provavelmente, terceirizaria 
os serviços.

Hilda Silva
Regeneração (PI)

Como destacou o papel do Agente de 
Desenvolvimento: “O AD é um foca-
lizador de mudanças. Nossa atuação 
requer a capacidade de planejar estra-
tegicamente, interagir e sobretudo ter 
outros olhares sobre o território lo-
cal”. A implementação de políticas de 
desenvolvimento local produziu mu-
danças como o aumento no número de 
empresas gerenciadas por mulheres.  

 �Ações

• Aumento do número de Microem-
preendedores Individuais formali-
zados e atendidos pela Sala do Em-
preendedor

• Mais empresas locais participantes 
das licitações 

• Desburocratização na abertura de 
empresas 

• Instituição do Prêmio Municipal 
Mulher de Negócios
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Embora simples e aparentemente óbvia, a equação acima cos-
tuma ser ignorada. É um traço do ser humano esperar recom-
pensa pelo esforço despendido, mas na gestão, ao se analisar o 
desempenho, suor é insuficiente. Sem resultados, a energia ge-
ra frustração.

E como chegar ao resultado?

Consciência da estratégia
Definir aonde eu quero chegar e como eu chegarei lá.

Estrutura adequada
Avaliar os recursos (pessoais e materiais) existentes e os neces-
sários, dentro da realidade do Município.

Processos
Traçar os caminhos a serem percorridos.

Pessoas
Analisar as competências e os papéis, para aproveitar os indiví-
duos certos no lugar certo, com comprometimento.

Contextualização
Considerar resultados, ações, metas e prazos, sem desconside-
rar o senso de urgência da sociedade em relação à Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa, que existe desde 2006.

Avaliação
Apontar indicadores e formas de avalliação. 

O que é
desempenho
Desempenho = esforços + resultados

PASSO A PASSO

Veja um roteiro base de avaliação, que você pode adotar 
como modelo, e em parênteses um exemplo de como foi 
usado:

1 Defina o problema (como auxiliar o município a se de-
senvolver economicamente)

2 Reúna dados (número de municípios com a Lei Geral 
regulamentada)

3 Construa alternativas (melhorar o ambiente de negó-
cios e pôr em prática a Lei Geral)

4

Selecione os critérios (uso do poder de compras, des-
burocratização, Agente de Desenvolvimento e Micro-
empreendedor Individual como indicadores de imple-
mentação da Lei Geral)

5 Projete os resultados (maior consciência dos gestores 
públicos e envolver a sociedade no processo)

6
Confronte as trocas (trade-offs: a escolha dos eixos, ro-
teiro de perguntas, evidências para montar um ban-
co de dados)

7 Decida (para medir os resultados, foi criado o Sistema 
de Monitoramento da Implementação da Lei Geral)

8

Conte a sua história (1.709 municípios implementa-
ram a Lei Geral, R$ 17,9 bilhões de compras públicas 
em 2012 vieram dos pequenos negócios, 1.246 Salas 
do Empreendedor abertas etc) 

Fonte: Cecília Miranda, na apresentação A Revolução dos Indicadores: insumos e evidências na 
gestão orientada para resultados

‘‘
’’Cecília Miranda, gestora nacional da 

Implementação da Lei Geral nos Municípios

O problema: ‘Como auxiliar 
o município a se desenvolver 
economicamente’. A resposta: 

cuidando dos pequenos negócios.
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Para ampliar a qualidade e a precisão no planejamento muni-
cipal, os gestores agora dispõem de uma nova ferramenta on-
line, criada pelo Sebrae. É o Núcleo de Inteligência Territorial 
(NIT). Ele foi apresentado nos encontros regionais por Karina 
Souza e Cadu Santiago. 

Trata-se de um sistema de fácil acesso e manuseio que reúne em 
uma plataforma séries históricas de dados socioeconômicos. Es-
sas informações vão subsidiar análises para planejamento e afe-
rição de resultados nos projetos de desenvolvimento econômico 
territorial. São 24 indicadores distribuídos em 7 temas.

Com o NIT é possível realizar inúmeras consultas e compara-
ções. O sistema disponibiliza dados de todos os 5.570 muni-
cípios. Também abrange 4 recortes territoriais compostos por:  
558 Microrregiões do IBGE, 137 Mesorregiões do IBGE,  120 
Territórios da Cidadania e 344 Escritórios Regionais do Sebrae.

Como acessar: www.nit.sebrae.com.br 

“Na maioria dos municípios brasileiros, os pequenos 
negócios formam a base da economia local. Investir 
neles significa inclusão social, geração de empregos 
e aumento de arrecadação.”

Jeconias Rosendo da Silva Júnior, especialista em gestão

“O Agente de Desenvolvimento evoluirá para um per-
fil de gestor público diferenciado, organizador de in-
formações do Município e líder em uma mentalida-
de de desenvolvimento local.” 

Gustavo Grisa, consultor

Mina de
dados online

O NIT, na  internet, traz 
dados para o  planejamento
e a avaliação de resultados
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“O Agente de Desenvolvimento mudou a mi-
nha vida.” As palavras de Adimael Barbo-
sa conquistaram o público do Encontro Re-
gional realizado em Salvador. O convidado 
de 33 anos nascido em Santa Luz (BA) foi 
aplaudido ao contar a sua história no pai-
nel “Melhores práticas em Desenvolvimen-
to Econômico Local” e mostrar o quanto o 
estímulo aos pequenos negócios transfor-
ma vidas.

No caso de Adimael, o primeiro passo para 
a mudança foi ele mesmo quem deu, quan-
do adolescente. Ele trabalhava como engraxate e 
buscava mais oportunidade nessa cidade do nordeste da Bahia 
de onde partem por dia 30 caminhões de paralelepípedos ‒ ba-
se da economia local. Em sua busca, valorizava a informação. 
Diariamente, comprava o jornal A Tarde. Ao ler as notícias, des-

pertou para o interesse na informática. Ini-
ciou um curso e teve a ousadia de se candi-
datar para professor como forma de bancar 
os estudos. “O que eu aprendia de manhã, 
ensinava à noite”, conta.

Em seguida, passou a prestar serviços na 
área. Mas se mantinha na informalidade. Na 
sua visão, abrir uma empresa era algo buro-
crático e oneroso. Foi quando cruzou o seu 
caminho o agente de desenvolvimento Ail-

ton Aquino. “Ele me falou da oportunida-
de de prestar serviço para a prefeitura”, recor-

da Adimael. Microempresário há quase quatro anos, 
Adimael está desenvolvendo para a prefeitura uma base de dados 
sobre empresas, associações e cooperativas. “Eu achava que as 
compras públicas eram um jogo de cartas marcadas, mas o Agen-
te de Desenvolvimento me mostrou que podia ser diferente.” 

Encontro bem-vindo

Adimael Barbosa 
contou sua 
história de

vida e como 
um AD ajudou 

a transformá-la

Adimael diz sobre Ailton: “O Agente de 
Desenvolvimento mudou a minha vida”


