
                                                 
                                
 

 
Projeto OEI/BRA – 09/003 - Sistema Regional de Informação e Aprendizagem para o 

Desenho de Políticas Públicas de Apoio à Micro, Pequena e Média Empresa. 
 
 

Edital 114/2010 
 

Contratação de Consultoria para Avaliação Intermediária do Projeto 
 
 

1. Antecedentes 

Estudos iniciados desde 2006 pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e os resultados do 
Fórum Interamericano da Micro e Pequena Empresa realizado em Quito, Equador, demonstraram a  
necessidade de se desenvolver ações para enfrentar três problemas chave para a promoção da 
aprendizagem institucional das entidades públicas de apoio às MPE da região: a informação estatística, a 
aprendizagem de boas práticas e o monitoramento e avaliação de programas e projetos. Foram 
reconhecidas as vantagens de tratar tais questões em nível regional, reunindo informação, experiência e 
desenvolvendo conjuntamente novas metodologias para aumentar a efetividade dos programas de apoio ao 
segmento.  

Como conseqüência de uma reflexão compartilhada entre as agências de apoio às micro, pequenas e 
médias empresas da Argentina, Brasil e Chile, surgiu a idéia de se desenvolver o projeto “Sistema Regional 
de Informação e Aprendizagem para o Desenho de Políticas Públicas de Apoio à Micro, Pequena e Média 
Empresa para que se construa uma base de bens públicos regionais. 

Dessa forma, foi firmado Carta-convênio entre o SEBRAE e o BID e um memorando de entendimento entre 
Sebrae, Sepyme e Sercotec indicando o compromisso  de executar as ações previstas no projeto.  

Para apoiar a administração financeira e técnica do projeto, foi firmada uma parceria com a Organização 
dos Estados Ibero-americanos-OEI. 

O Projeto tem como escopo:  

a) a criação de um Sistema Regional de Informações sobre Micro e Pequenas Empresas,  

b) a criação de um Sistema Regional de Aprendizagem, através da construção uma plataforma “web” de 
disponibilização de boas práticas e bens públicos 

c) a criação de um Sistema Regional de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de apoio às micro 
e pequenas empresas 

 
2. Justificativa 
 
De acordo com a Carta-Convênio assinada entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, o Projeto deverá se submeter a 
duas avaliações externas contratadas, uma intermediária e outra final, as quais serão realizadas por 
consultores independentes.  



O projeto possui duração de 36 meses. A avaliação intermediária, objeto desta contratação, deve ocorrer, 
de acordo com as normas do BID, quando 50% dos recursos já estiverem gastos ou na metade do 
transcurso do projeto dependendo do que ocorrer primeiro. O projeto ainda não gastou os 50% dos recursos 
e atualmente encontra-se com 21 meses de execução. Foi solicitado pela equipe de gestão que o prazo 
para realização da avaliação fosse estendido para além da metade do transcurso do projeto, devido a vários 
fatores que culminaram com a dificuldade de demonstrar avanços concretos de execução físico-financeira 
aos 18 meses de execução (fevereiro de 2010). 
 
 
3. Enquadramento no PRODOC: 
 

Objetivo Específico 1 - Criar um Sistema Regional de Informação sobre Micro, Pequena e Média 
Empresa na América Latina, a partir da aplicação experimental na Argentina, Brasil e Chile. 
 
Objetivo Específico 2 – Formular e implementar experimentalmente um Sistema Regional de 
Aprendizagem sobre políticas públicas e programas de apoio à micro, pequena e média empresa na 
Argentina, Brasil e Chile. 
 
Objetivo Específico 3 - Organizar e implantar, de forma experimental, um Sistema Regional de 
Supervisão e Avaliação de Políticas, Programas e Projetos Públicos de Apoio às Micro, Pequenas e 
Médias Empresas. 

 
 
 

            4. Finalidade da contratação 
 
Contratação de consultoria para realizar avaliação intermediária do projeto Sistema Regional de Informação 
e Aprendizagem para o Desenho de Políticas Públicas de apoio às MPMEs. A avaliação intermediária 
deverá cobrir os seguintes aspectos:  
 

(i) Determinar até que ponto os resultados, tal como estabelecidos no marco lógico, estão sendo 
atingidos até a data da avaliação e determinar a possibilidade de atingí-los até o término do projeto 
(em ago. de 2011); 
 

(ii) Identificar os resultados em termos de produtos (outputs) alcançados até o momento da avaliação; 
 

 
(iii) Identificar as externalidades positivas e negativas no campo institucional e no contexto de operação 

do projeto que afetaram e afetam o andamento das atividades; 
 

(iv) Analisar se as atividades estão adequadas para o alcance dos resultados; 
 

 
(v) Analisar como a gestão do projeto está sendo conduzida, levando-se em consideração a relação 

com os parceiros do projeto Sepyme e Sercotec; 
 

(vi) Identificar alternativas para melhorar a gestão e a execução do projeto;  
 

 
(vii) Analisar a gestão financeira do projeto, levando-se em consideração o orçamento, os desembolsos 

e os gastos 
 

 
             5. Requisitos mínimos de qualificação 

 
Profissional de nível superior em ciências humanas; experiência mínima de 10 anos em pesquisas e gestão 
e monitoramento de projetos; 

(i) Experiência em avaliação de programas e projetos;  
(ii) Desejável conhecimento de micro e pequenas empresas e de contextos internacionais; 
(iii) Domínio do espanhol e do português como língua de trabalho; 



(iv) Domínio das ferramentas do Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet e Intranet); 
(v) Disponibilidade para viagem 
 

 
            6. Atividades a serem realizadas 

 
Analisar a documentação do projeto e da ferramenta web de gestão colaborativa (zoho). Análise do material 
disponível relacionado com o projeto, incluindo, entre outros: estudos de viabilidade utilizados para a 
preparação do projeto; carta-convênio assinada entre o BID e o SEBRAE; documentos do projeto assinados 
com a OEI, Sercotec e Sepyme; planos de atividades, relatórios e informes sobre o progresso do projeto; 
relatórios financeiros, metodologia de monitoramento do projeto e demais documentos que se fizerem 
necessários para se ter uma boa visão do andamento programático, financeiro e gerencial. 
 
Realizar entrevistas. Realização de entrevistas com a equipe do projeto e inspeção e análise das atividades 
realizadas. Para cada entrevista a consultoria deverá preparar os questionários explicitando os objetivos das 
entrevistas e, em seguida, apresentar a metodologia de tabulação dos resultados.  
 
Elaborar documento final da avaliação intermediária. 
 
 

             7. Produtos 
 
Proposta de trabalho contendo metodologia de trabalho e cronograma. 
 
Proposta de estrutura para documento final. A consultoria deve propor uma estrutura para a apresentação 
do documento final da avaliação que será analisada e aprovada pelos parceiros do Projeto e pelo BID. 
 
Documento final da Avaliação – A consultoria deverá elaborar documento final e encaminhar uma cópia 
impressa e outra em via eletrônica em PDF e em Word para a equipe de gestão do projeto dentro do prazo 
final estipulado no cronograma de trabalho.  
 
Obs. Todos os produtos deverão ser entregues preliminarmente para a equipe de gestão para análise e 
aprovação. 

 
   

           8. Cronograma de execução 
 

Atividade Prazo 
Seleção dos currículos 29 de jun 
Entrevistas 1 de jul 
Elaboração e assinatura do contrato  4 de jul 

         Envio da proposta de trabalho e cronograma  5 de jul 

Entrega da primeira versão do documento 30 de jul  
Envio de comentários da equipe do projeto 3 de ago 
Entrega da versão final 6 de ago 
Envio do documento final para BID e parceiros 9 de ago 
 
 
 

           9. Vigência do contrato 
 
           Um mês após a assinatura 
 
 
          10. Entrega e pagamento dos produtos 
 

O pagamento será feito em parcela única de R$ 8.900,00 após a aprovação do documento final por Sebrae,  
Sepyme, Sercotec e OEI.   Os encargos trabalhistas e impostos serão da responsabilidade do contratado. 
Os recursos utilizados para o pagamento dos honorários do(a) consultor(a) são provenientes do aporte do 
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento. 



 
 
 
 
           

 
Brasília, 17 de junho de 2010. 

 
 

Paulo Volker 
Diretor do Projeto 

 
 
 


