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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 o artigo V, letra B, número 5.7 do documento intitulado Comité de Préstamos, utilizado 
como um dos subsídios para assinatura do projeto entre o BID, o SEBRAE, a SEPYME e o 
SERCOTEC, a instância a cargo da coordenação e administração diária do projeto é o Sebrae; por 
meio da formação da unidade executora. O mencionado documento prevê, para esse fim, dentre 
outras medidas, a contratação de um diretor para o projeto, que deverá ficar a cargo da coordenação 
geral do projeto com responsabilidades na execução do projeto e articulação do processo de 
implementação com os demais parceiros do projeto (Sepyme – Argentina e Sercotec – Chile).  
 
O Sebrae já indicou um diretor para o projeto do seu quadro institucional e definiu por contratar uma 
assessoria técnica para a gestão do projeto que trabalhará em conjunto com o diretor e o/a assistente 
do projeto. 
 
 
2. 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. 
 
 

3. Finalidade da Contratação 
 
Contratação de pessoa física para prover assessoria técnica para a gestão do projeto. 
 
 
4. Requisitos mínimos de qualificação 
 
Essencial – a) Formação superior completa, b) Experiência mínima de 5 anos em gestão de projetos 
c) Conhecimento sobre formulação e implementação de políticas públicas, d) Conhecimento das 
áreas de planejamento, monitoramento e avaliação de projetos; e) Experiência de no mínimo dois 
anos na  gestão financeira e de orçamentos de projetos, f) Experiência de no mínimo dois anos no 
planejamento e organização de reuniões, g) Facilidade na elaboração de relatórios e informes sobre o 
projeto, h) Domínio de ferramentas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet e Intranet; i) 
Fluência em espanhol, j) Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais. 
 
Desejável - a) Experiência em gestão de projetos de cooperação técnica internacional b) 
Conhecimento do ambiente das micro e pequenas empresas; c) Conhecimento dos procedimentos do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento para realização de projetos de cooperação internacional; 
d) Fluência em  inglês. 
 
 
5. Atividades a serem executadas 
 
Realizar atividades relacionadas à gestão do projeto tais como: 
 

a) Realizar todos os processos necessários para a execução do projeto, em consonância com as 
formalidades em vigor, junto ao BID, OEI, Sebrae, Sepyme, e Sercotec nos prazos previstos, 
obedecendo às regras definidas, acompanhando os trâmites para execução das ações, 
dentro dos prazos estabelecidos, de acordo com o cronograma aprovado para o projeto e o 
estabelecido nos documentos oficiais do projeto (Comitê de Prestamos, Carta-Convênio, 
Memorando de Entendimento) 

b) Elaborar informes mensais sobre o andamento do projeto 



c) Manter o diretor do projeto, no Sebrae, e os parceiros, informados sobre o progresso do 
projeto, incluído aspectos relativos à gestão e execução financeira do projeto 

d) Monitorar a execução das ações dos três Componentes do Projeto; 
e) Assessorar e orientar os parceiros, Sebrae, Sepyme e Sercotec na implementação das 

atividades do projeto, sempre que necessário. 
f) Acompanhar a realização de contratos e pagamentos, em consonância com o cronograma de 

trabalho aprovado entre os parceiros e as normas e planejamento estabelecidos pelo BID, 
OEI e orientações do manual de execução financeira do projeto; 

g) Gerenciar a memória e arquivo de documentos, eletrônico e manual, incluindo a atualização 
do sistema de arquivo na ferramenta de gestão colaborativa do projeto - Zoho 

h) Acompanhar e atender as auditorias; 
i) Elaborar e apresentar relatórios e documentos exigidos pelas instituições envolvidas direta ou 

indiretamente no projeto, como BID, CGU, Sebrae e demais instituições parceiras. 
j) Coordenar e Organizar em conjunto com a assistente do projeto, todos os treinamentos e 

workshops previstos para acontecer no contexto do Componente III. 
k) Garantir que todas as atividades, decisões e recomendações estejam em pleno alinhamento 

entre os parceiros, a Agência Executora, SEBRAE, BID e OEI 
l) Registrar o aprendizado gerado com a gestão e a implementação do projeto. 
m) Assessorar na elaboração de Plano de trabalho e relatório de progresso a serem enviados à 

OEI e à ABC. 
 
 
6. Vigência do contrato 

 
14 meses (01 de julho de 2010 a 31 de agosto de 2011). 
 
 
7. Valor do Contrato 

 
O/A contratado(a) receberá o montante de R$ 5.400,00 mensalmente, que totalizará R$ 75.600,00 
(setenta e seis mil reais) no período indicado acima. Os encargos trabalhistas e impostos serão da 
responsabilidade do contratado(a).  
 
Os recursos utilizados para o pagamento dos honorários do(a) assessor(a) são provenientes do 
aporte do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
 
Como a fonte dos recursos para esta finalidade é o BID, o SEBRAE nada tem a opor sobre a forma de 
pagamento escolhida. 

 
8. Condições  

 
Para recebimento do pagamento o(a) contratado(a) deverá obrigatoriamente apresentar mensalmente 
o relatório de informe de progresso do projeto ao diretor do projeto no Sebrae (letra b das atividades). 
 
A não apresentação desse informe poderá resultar no adiamento do pagamento mensal ao 
contratado. 
 
O contratado deverá trabalhar diariamente nas instalações do SEBRAE.  
 
 

 
APROVO. 
 
Autorizo a abertura de procedimento necessário para a contratação do objeto do 

presente Termo de Referência. 
 

Brasília, 17 de Junho de 2010 
 

Paulo Volker  



Diretor do projeto 
Analista da Unidade de Assuntos Internacionais 

Sebrae Nacional 


