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1. APRESENTAÇÃO
A presente chamada de projetos estabelece formas, condições e critérios para a
apresentação de propostas de projetos para apoio pelo EMPREENDER Competitivo 20172019, executado pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil –
CACB, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –
SEBRAE.

2. OBJETIVO
O objetivo do EMPREENDER Competitivo 2017-2019 é promover o apoio a ações de
melhoria das condições de negócios para microempresas e empresas de pequeno porte
agrupadas em núcleos setoriais, vinculados a entidades empresariais do Sistema CACB.

3. ESTRUTURA DO PROGRAMA EMPREENDER COMPETITIVO
O Programa EMPREENDER Competitivo é organizado como segue:
3.1. Comitê Gestor
O Comitê Gestor é composto por representantes do Sebrae e da CACB e tem, dentre outras,
as seguintes responsabilidades:
A.
B.
C.
D.

Analisar, aprovar e orientar as ações oriundas do projeto de parceria;
Definir a forma de avaliação dos projetos;
Definir os projetos a serem contemplados;
Solicitar providências quanto a ajustes necessários para cumprir obrigações
estabelecidas no escopo dos projetos, tanto relativas à execução física de ações,
como relativas à execução financeira;
E. Estimular a cooperação entre o sistema CACB e os Sebrae UFs.
3.2. Equipe de Projeto
É a equipe responsável pela condução do projeto como um todo. É constituída por membros
da CACB e terá como principais competências:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Apoiar a elaboração das propostas das entidades proponentes;
Administrar o processo de seleção dos projetos a serem apoiados;
Preparar convênios para o apoio aos projetos selecionados;
Acompanhar a execução dos projetos;
Apoiar os gestores de projeto na condução dos projetos;
Capacitar os gestores no uso dos sistemas de informação e normas de referência;
Avaliar relatórios de pesquisas de resultados dos projetos;
Avaliar e aprovar os relatórios apresentados pelos gestores de projetos;
Avaliar e aprovar as prestações de contas apresentadas pelas entidades
proponentes;
J. Acompanhar a execução das ações previstas no projeto;
4
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K. Verificar as informações e documentos inseridos no Portal do EMPREENDER;
L. Consolidar relatórios finais dos projetos.
3.3. Entidade Proponente
A entidade proponente é a personalidade jurídica responsável pela apresentação de
proposta de projeto a ser apoiado. Dentre as suas responsabilidades destacam-se:
A. Indicar o gestor do projeto e suas eventuais alterações;
B. Apoiar a Equipe de Projeto para realização das visitas de acompanhamento dos
projetos convidando empresários participantes, diretores, entre outras atividades;
C. Apresentar prestação de contas dos projetos de sua competência;
D. Efetuar os lançamentos das despesas realizadas no sistema Portal do
EMPREENDER;
E. Manter um arquivo físico com a documentação relacionada ao acompanhamento e a
gestão do projeto;
F. Apresentar relatório de execução física das ações do projeto;
G. Aplicar e conferir as pesquisas indicadas pela Equipe de Projeto junto aos
empresários participantes;
H. Zelar pelo cumprimento dos dispositivos firmados no convênio para execução dos
projetos;
I. Fazer os ajustes necessários na execução das ações, sempre que solicitadas pela
Equipe de Projeto;
J. Comunicar à CACB as ações de divulgação do projeto eventualmente realizadas;
K. Prover os recursos financeiros de contrapartida do projeto.
L. Fornecer informações, documentos comprobatórios e esclarecimentos, sempre que
solicitado pela Equipe de Projeto.
3.4. Gestor do projeto
É a pessoa física indicada pela entidade proponente para coordenar as ações do projeto.
Todo projeto aprovado deverá ter a indicação de seu gestor e a mesma pessoa pode ser
indicada para exercer a gestão de mais de um projeto. As principais responsabilidades do
gestor do projeto são:
A. Realizar a gestão dos projetos para os quais foi indicado gestor;
B. Analisar, executar, coordenar, acompanhar e monitorar as ações, metas e resultados
do projeto;
C. Acompanhar a Equipe de Projeto durante a visita aos projetos de sua
responsabilidade;
D. Apoiar a entidade proponente na elaboração dos relatórios de acompanhamento;
E. Apoiar a entidade na elaboração das prestações de contas;
F. Emitir relatórios de acompanhamento com os dados do projeto;
G. Atualizar os sistemas de acompanhamento de projetos, conforme determinações da
Equipe de Projeto;
H. Acompanhar a participação das empresas nas pesquisas.
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4. DIRETRIZES DE ATUAÇÃO
As diretrizes prioritárias norteadoras da execução dos projetos contemplam:
A. Estabelecimento de alianças estratégicas na mobilização de recursos, competências e
conhecimentos;
B. Promoção da educação empreendedora;
C. Fortalecimento da cultura de cooperação;
D. Fortalecimento do associativismo;
E. Aprimoramento e intensificação do atendimento coletivo;
F. Melhoria de processos e qualificação da mão de obra;
G. Manutenção e ampliação de mercados;
H. Apoio a iniciativas que aumentem a competitividade das empresas participantes;
I. Ações voltadas para o “empoderamento” das mulheres empresárias e dos jovens
empresários.

5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1. Público-alvo
Empresas participantes dos núcleos setoriais, em atividade há pelo menos dezoito meses,
vinculados às Associações Comerciais que compõem o Sistema CACB.
Excepcionalmente, poderá ser aceita a participação de núcleos setoriais criados a menos de
dezoito meses, se em função das ações já desenvolvidas, demonstrarem um grau de
maturidade compatível com a proposta apresentada. Esta avaliação será feita por meio do
questionário constante do Anexo II, das informações do Portal do Empreender, como a
realização de reuniões e os planos de ação e outras informações adicionais fornecidas na
proposta apresentada.
Serão considerados participantes do Programa EMPREENDER apenas as empresas ligadas
aos núcleos setoriais com cadastro atualizado no Portal do EMPREENDER (www.cacbEMPREENDER.org.br).
Todas as empresas participantes devem ser formais, sendo admitidos profissionais
autônomos e microempreendedores individuais.
Terão prioridade os núcleos setoriais nos seguintes segmentos ou cadeias produtivas:
cadeia automotiva, cadeia da construção civil, cadeia de confecções, cadeia do
agronegócio, segmento de farmácias, cadeia da economia digital, alimentos e bebidas e o
segmento de turismo.
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5.2. Entidades proponentes
São as entidades que apresentam propostas para avaliação. Somente serão aceitas
propostas enviadas por entidades vinculadas à CACB.
Para participar, as entidades devem estar em dia com suas obrigações associativas para com
a CACB.
Serão consideradas entidades do Sistema CACB apenas as instituições com cadastro
completo e atualizado no Portal do EMPREENDER (www.cacb-empreender.org.br).
5.3. Duração dos Projetos
O prazo para execução dos projetos será entre 18 e 24 meses, contados a partir de 02 de
janeiro de 2018.
5.4. Tipos de projetos
Serão admitidos dois tipos de projetos, a saber:
5.4.1. Proposta individual
É aquela apresentada por uma entidade empresarial local (ACE), em nome de um núcleo
setorial.
Opcionalmente, as Federações estaduais podem apresentar propostas em nome de núcleos
setoriais, caso em que se responsabilizam perante à CACB pela execução do projeto.
5.4.2. Proposta estadual
É aquela apresentada por uma Federação estadual em nome de um conjunto de núcleos
setoriais de um mesmo segmento do estado ou de um conjunto de núcleos de uma cadeia
produtiva.
Nas propostas estaduais, podem ser admitidos núcleos criados há menos de dezoito meses,
desde que não excedam 1/3 do número total de núcleos participantes.
5.5. Resultados finalísticos
Os resultados finalísticos determinam o que as empresas alcançarão após realizar as ações.
Por exemplo, aumentar o faturamento, aumentar a margem de lucro, reduzir o desperdício
e aumentar a produtividade.
Cada proposta deve apresentar, dois resultados finalísticos. A definição do que é resultado
finalístico encontra-se na metodologia GEOR – Gestão Estratégica Orientada a Resultados,
disponível no sítio Internet da CACB: www.cacb-empreeender.org.br.
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Os resultados devem ser passíveis de mensuração. Os resultados finalísticos devem ter seus
indicadores escolhidos entre os resultados padronizados adotados pelo Sebrae, constantes
de arquivo disponível na área de arquivos do Portal do EMPREENDER.
Os resultados indicados serão refletidos no Acordo de Resultados, como indicado no modelo
apresentado no Anexo IV.
5.6. Ações
Os projetos devem apresentar as ações que levam aos objetivos estabelecidos, de acordo
com as indicações do Anexo II.
Além das ações objeto do projeto, devem, obrigatoriamente, ser incluídas quatro ações
padronizadas voltadas para o ciclo de gestão, de forma a registrar as atividades e os custos
necessários à sua realização, sendo:
A.
B.
C.
D.

Ação I - Estruturação do projeto;
Ação II - Gestão e monitoramento;
Ação III - Mensuração; e,
Ação IV - Acompanhamento da execução das avaliações.

No Modelo de proposta incluído na pasta de arquivos encontram-se instruções sobre as
ações padronizadas (descrição das ações, metas, etc.).
Os recursos alocados para este conjunto de ações (I a IV) serão considerados recursos
administrativos e, de acordo com o item 6.j2 da IN 41 05 do Sebrae, estão limitados a 15%
do valor global do projeto.
5.7. Outras
A. As ações devem ser programadas de modo a ter seu início no dia 2 de janeiro de
2018;
B. Uma entidade pode apresentar mais de um projeto. Nesta situação é suficiente o
envio de apenas uma cópia da documentação (por entidade proponente);
C. Um núcleo setorial pode ter apenas um projeto aprovado;
D. Uma empresa pode ser beneficiada em apenas um projeto;
E. Todos os núcleos de uma proposta estadual devem ter as condições exigidas nesse
edital.
F. É vedada a participação simultânea de um núcleo em uma proposta estadual e uma
proposta individual.
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6.

ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

As propostas devem ser elaboradas de acordo com as seguintes diretrizes:
6.1.

Modelos e orientações

O Anexo I apresenta um guia para a elaboração de projetos, preparado com base na
metodologia GEOR. Adicionalmente, na área de arquivos do Portal do EMPREENDER está
disponível arquivo no formato “docx”, editável, que deve ser usado como modelo para a
preparação das propostas. Nele estão indicadas as instruções de preenchimento que devem
ser seguidas rigorosamente.
6.2.

Apoio à preparação de propostas

A CACB apoiará a preparação de propostas de diferentes formas, a saber:
A. Serão realizadas oficinas para apoio à preparação de propostas em cinco estados. A
escolha das cidades que sediarão estas oficinas será feita em função do número de
núcleos elegíveis em cada estado e do interesse na participação;
B. “FAQ” no portal – O portal do EMPREENDER possui na área de Ajuda um “FAQ” com
um resumo das perguntas formuladas pelos interessados
C. Atendimento por correio eletrônico – as eventuais dúvidas devem ser encaminhadas
para a equipe de projeto por meio do endereço eletrônico
empreendercompetitivo@cacb.org.br.
6.3.

Orçamento

O orçamento incluído nas propostas deve observar aos seguintes requisitos:
A. Compatibilidade entre o orçamento requerido e as ações previstas nos projetos.
B. Contrapartida mínima de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor total do
projeto.
C. A contrapartida pode ser constituída por recursos financeiros ou econômicos. O
aporte financeiro deverá ter um percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento)
do total da contrapartida.
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6.4.

Formalização

As propostas devem ainda observar os seguintes detalhes formais:
A. Ser encaminhadas devidamente rubricadas e assinadas pelos representantes legais
das entidades proponentes e pelos empresários beneficiados, conforme modelo do
disponível na área de arquivos do Portal do EMPREENDER.
B. A identificação dos representantes legais das entidades proponentes deve conter o
nome, o estado civil, o cargo na entidade proponente, a nacionalidade, a profissão, o
número de inscrição no CPF, o número do documento de identidade e seu órgão
emissor.
C. A identificação dos representantes legais das empresas beneficiadas deve conter a
razão social da empresa, o número de inscrição no CNPJ1, o nome e o cargo do
representante.
D. Antes do encaminhamento à CACB, as propostas devem ser cuidadosamente
verificadas. Para tal, o Anexo III apresenta uma lista de verificação de modo a
garantir que todos os itens necessários estão presentes.
6.5.

Apresentação

Para a inscrição a entidade proponente deverá encaminhar a proposta preferencialmente
por meio de mensagem de correio eletrônico com arquivo compactado nos formatos “zip”
ou “rar” anexado, contendo os seguintes documentos digitalizados em formato “pdf”:
A. Carta de encaminhamento da proposta com a assinatura do responsável legal da
entidade proponente;
B. Questionário de maturidade dos núcleos setoriais de acordo com o Anexo III;
C. Cópia do cartão do CNPJ das empresas beneficiadas;
D. Balanço do exercício de 2016 e balancete atualizado pelo menos até julho de 2017;
E. Proposta elaborada conforme o modelo disponível na área de arquivos do Portal do
EMPREENDER, devidamente assinada.
Além dos documentos acima, o arquivo compactado deverá conter a proposta em formato
“docx” (Word).
As propostas devem ser enviadas para o endereço empreeendercompetitivo@cacb.org.br,
mencionando no campo de assunto a palavra PROPOSTA e a sigla da entidade proponente.
1

Produtores rurais e profissionais autônomos sem inscrição no CNPJ devem indicar o número de inscrição no
CPF
10
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Havendo mais de uma proposta de uma mesma entidade proponente, estas devem ser
numeradas sequencialmente.
Alternativamente as propostas poderão ser encaminhadas por via postal, incluindo, além
dos documentos acima indicados, “pen-drive” devidamente identificado, com arquivos com
a proposta nos formatos “docx” (Word) e “pdf”.
O envelope deve conter a seguinte identificação:
• Verso: nome e endereço da entidade proponente
• Anverso: etiqueta de endereçamento para a CACB conforme modelo abaixo:
EMPREENDER COMPETITIVO
CHAMADA DE PROJETOS 2017
A/C: Equipe de Projeto do EMPREENDER
Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil - CACB
SCS Quadra 03, Bloco A, n º 126.
Edifício CACB
CEP 70.313-916
Brasília – DF
Observação importante: serão descartados os arquivos sem os conteúdos acima
especificados ou em formatos diferentes daqueles indicados.
6.6. Prazo para o envio das propostas
A data final para o envio das propostas é 03/11/2017. A data de postagem será a data
considerada para as propostas encaminhadas por via postal.

7. Documentação para a celebração de convênios
As entidades selecionadas, quando solicitadas, deverão enviar no prazo máximo de uma
semana, a documentação complementar adiante indicada, sob pena de desclassificação:
7.1. Documentos da entidade proponente 1 selecionada:
A. Declaração do SEBRAE UF, certificando que a entidade proponente não possui
pendências junto a ele;
B. Certificado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda – CNPJ;
C. Cópia do estatuto social, com alterações posteriores consolidadas, registrados nos
órgãos competentes;
1

É necessário enviar somente uma cópia da documentação por entidade proponente independentemente da
quantidade de propostas apresentadas.
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D. Cópia da ata de eleição ou do ato de designação das pessoas habilitadas a
representar a pessoa jurídica;
E. Cópia do documento de identidade dos representantes legais da entidade e da
inscrição no CPF ou de documento equivalente válido.
7.2. Certidões de regularidade fiscal
A.
B.
C.
D.
E.

Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união;
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
Certidão Negativa de Débito Estadual;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;
Certidão Negativa de Débito Municipal, do domicílio ou da sede do proponente ou
outra equivalente na forma da lei. Na sua falta, deverá ser apresentada declaração
do proponente, assinada pelos representantes legais ou pelo seu contador,
informando que possui isenção tributária e se responsabiliza pela informação
prestada.

7.3. Acordo de resultados
Acordo de resultados, conforme modelo do Anexo IV, assinado pelos representantes de
todas as empresas participantes e o responsável pela entidade proponente.

8. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROPOSTAS
As propostas serão avaliadas e selecionadas em duas etapas
8.1. Habilitação sumária
Compreende a verificação do envio de todos os itens indicados no capítulo 6 e a verificação
da situação das empresas participantes junto ao Portal do EMPREENDER. Nesta etapa ainda,
para os núcleos já contemplados na edição passada do EMPREENDER Competitivo, serão
consideradas as informações relativas ao seu desempenho naquela oportunidade. Por
último a situação da entidade proponente junto à CACB será verificada.
Esta etapa tem caráter eliminatório.
8.2. Avaliação
Nesta etapa, a CACB e o SEBRAE avaliarão os projetos com base em critérios técnicos que,
dentre outros, destacam:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Observação das condições gerais dispostas nesta chamada;
Utilização da metodologia GEOR do SEBRAE na elaboração dos projetos;
Alinhamento do projeto em relação às diretrizes de atuação;
Clareza na apresentação dos itens do projeto;
Coerência entre ações propostas e resultados pretendidos;
Coerência entre resultados pretendidos e objetivo do projeto;
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G. Coerência entre ações propostas e prazos de execução;
H. Coerência entre ações propostas e valores;
I. Quantidade de empresas atendidas.
A avaliação e classificação das propostas observarão as seguintes prioridades:
A. Segmentos prioritários indicados no item 5.1;
B. Núcleos setoriais não contemplados na edição anterior do EMPREENDER
Competitivo.
Obs.: Esta prioridade de nenhum modo elimina a possibilidade de novo apoio a
núcleos já contemplados. O importante nesta questão é que os objetivos e ações
propostas sejam novos e representem um incremento na maturidade do núcleo em
relação à sua participação na edição anterior. Adicionalmente, o desempenho do
núcleo já contemplado será levado em consideração.

9. RESULTADOS
O resultado da seleção do presente edital será comunicado por meio de ofício enviado às
entidades proponentes.
A CACB se reserva o direito de aprovar as propostas com ressalvas, caso em que as mesmas
deverão ser solucionadas mediante ajustes como condição para celebração dos respectivos
convênios.
O resultado será divulgado em novembro de 2017.

10. CONVÊNIOS
As entidades que tiverem projetos aprovados firmarão convênios com a CACB,
estabelecendo o vínculo formal e condições obrigatórias para o recebimento e aplicação de
recursos previstos no EMPREENDER Competitivo 2017-2019.
A formalização dos convênios está condicionada às seguintes exigências:
A. Adequação dos projetos conforme ajustes solicitados pela Equipe de Projeto e seu
envio à CACB;
B. Cadastro do projeto no Portal do EMPREENDER.
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11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DOS
PROJETOS
O EMPREENDER Competitivo 2017-2019 contará com sistemáticas de monitoramento e
avaliação das ações dos projetos, contemplando:
11.1. Acompanhamento presencial
Serão realizadas visitas aos projetos, para acompanhamento das ações desenvolvidas e
correção de rumos, caso necessário.
11.2. Acompanhamento a distância

O acompanhamento a distância será realizado com base nas informações e documentos
comprobatórios inseridos no Portal do EMPREENDER, assim como contatos por meio
eletrônico.
11.3. Pesquisas
Serão realizadas duas pesquisas ao longo do projeto: T0 – Pesquisa Inicial e TF –
Pesquisa Final. Ambas as pesquisas serão compostas de dois módulos:
• O primeiro, com base no Modelo de Excelência da Gestão da Fundação Nacional da
Qualidade, por meio do acesso ao sítio na Internet específico tendo como objetivo avaliar
a evolução das empresas participantes e constitui resultado finalístico do projeto como
um todo. O Sítio Internet tem como produto a entrega ao empreendedor de um
diagnóstico relativo à gestão de sua empresa.
• O segundo, será realizado por meio de formulários em papel ou eletrônicos a serem
fornecidos pela CACB. Este tem o objetivo de verificar o alcance dos objetivos de cada
projeto em particular.
A pesquisa inicial - T0 - será aplicada imediatamente após a celebração do convênio entre a
CACB e a entidade proponente e constitui condição para o primeiro repasse de recursos;
A pesquisa final – TF - será realizada ao término do projeto e será condição para o último
repasse de recursos a ser realizado pela CACB.
A realização das pesquisas é obrigatória em todos os projetos, vinculando-se a liberação de
recursos e a aprovação da prestação de contas à resposta aos questionários.
11.4. Acompanhamento de indicadores e avaliação periódica;
Os indicadores de resultados e os projetos serão avaliados periodicamente.
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12. RECURSOS
Os recursos necessários para a execução dos projetos serão constituídos por subsídio
provido pelo SEBRAE e repassado pela CACB às entidades proponentes, e por recursos de
contrapartida providos de acordo com o indicado nas propostas aprovadas.
12.1. Repasses à entidade proponente
Os recursos do subsídio serão repassados às entidades proponentes, obedecendo aos
seguintes critérios:
12.1.1. Valor limite
O valor do subsídio é limitado a 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor total do projeto
aprovado.
12.1.2. Repasse inicial
No início do projeto a CACB fará um repasse do valor equivalente a 5,5% do valor total do
projeto. Esta liberação será condicionada aos seguintes requisitos mínimos:
A. Aprovação técnica do projeto concedida inicialmente mediante o cadastro do núcleo
e suas empresas participantes do projeto e a participação de todas as empresas na
pesquisa T0, segundo instruções a serem fornecidas quando da celebração do
convênio;
B. Comprovação da criação de conta exclusiva no Banco do Brasil. Esta conta deverá ser
usada apenas para a movimentação dos recursos do projeto. De outro lado, todos os
recursos financeiros – subsídio e aportes de contrapartida – devem ser depositados
nesta conta;
C. Comprovação do depósito no valor de 3,5% do valor total do projeto. Esta
comprovação é feita pelo envio do extrato da conta exclusiva, digitalizado.
12.1.3. Repasses mensais
Mensalmente a CACB fará repasses no valor equivalente a 70,97% dos gastos financeiros
realizados pelos projetos, limitados a 90% do valor total previsto para o subsídio e sujeito às
seguintes condições:
A. Comprovação dos gastos, alinhados à execução das ações propostas no projeto e sua
aprovação;
B. Comprovação do depósito na conta exclusiva do projeto de 29,03% dos gastos
realizados com recursos financeiros do projeto. Esta comprovação é feita pelo envio
mensal do extrato da conta exclusiva, digitalizado;
C. Comprovações aplicáveis à contrapartida econômica equivalente e exigíveis até a
data da análise para liberação da parcela, de acordo com o fluxo de caixa do projeto;
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D. Aprovação técnica do projeto, renovada periodicamente segundo procedimentos a
serem divulgados. Estes procedimentos podem incluir, acompanhamento telemático,
acompanhamento presencial e solicitação de informações pela Equipe de Projeto;
E. Ausência de pendências junto à Equipe de Projeto.
12.1.4. Parcela final
Ao término do projeto, a CACB fará o repasse final no valor de 10% dos recursos previstos
para o subsídio, sujeito às seguintes condições:
A. Comprovação dos gastos e respectiva aprovação, alinhada à execução das ações
propostas no projeto;
B. Comprovação do depósito na conta poupança exclusiva do projeto do valor integral
previsto para a contrapartida financeira;
C. Comprovações aplicáveis à contrapartida econômica;
D. Encerramento do projeto com aprovação técnica;
E. Realização da Pesquisa TF;
F. Envio do relatório final do projeto, segundo as diretrizes a serem divulgadas pela
Equipe de Projeto;
G. Ausência de pendências junto à Equipe de Projeto.
12.2. Gestão dos recursos
12.2.1. Os recursos do projeto deverão ser movimentados em conta aberta exclusivamente
para tal finalidade no Banco do Brasil;
12.2.2. Os recursos cuja previsão de utilização seja superior a um mês devem ser mantidos
em aplicação financeira ou caderneta de poupança vinculada à conta exclusiva;
12.2.3. Os recursos só poderão ser aplicados nas atividades previstas nos projetos, sendo
vedada sua aplicação em finalidades diversas daquelas estabelecidas;
12.2.4. Os rendimentos financeiros eventualmente auferidos não poderão ser utilizados sem
a expressa concordância da CACB;
12.2.5. Os rendimentos financeiros eventualmente auferidos não poderão ser computados
como contrapartida.
12.3. Prestação de contas
As entidades beneficiadas com projetos do EMPREENDER Competitivo deverão prestar
contas dos recursos do projeto – subsídio e contrapartida. Esta prestação de contas dos
recursos utilizados no projeto dar-se-á de acordo com a seguinte sistemática:
A. Pelo cadastramento no Portal do EMPREENDER de todos os gastos realizados
com recursos do projeto, incluídos os de natureza econômica, assim como a
documentação que justificou a escolha do fornecedor. Estes lançamentos são
sujeitos à aprovação pela Equipe de Projeto que poderá solicitar informações
complementares sempre que necessário à perfeita compreensão dos eventos
relacionados com o gasto.
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B. Envio – mensal ou sempre que solicitado – do extrato da conta poupança
exclusiva a ser usada para a movimentação dos recursos do projeto.
C. Envio de relatórios e esclarecimentos, sempre que solicitados.
D. A Entidade Proponente tem sob sua inteira responsabilidade a realização do
processo de alimentação do sistema.
E. Ao término do projeto deverá, no prazo máximo de 30 dias, ser apresentada a
prestação de contas final, de acordo com as instruções a serem passadas pela
CACB.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
13.1. Cronograma
O quadro abaixo apresenta o cronograma geral a ser cumprido na execução da etapa de
seleção do EMPREENDER Competitivo:
Etapa

Cronograma geral

Apresentação das propostas
Avaliação e seleção
Ajuste de propostas
Celebração de convênios
Início da execução dos projetos apoiados

Data limite
Até 03/11/2017
Até 30/11/2017
Até 08/12/2017
Até 31/12/2017
02/01/2018

13.2. Recursos globais e valor dos projetos
Os recursos totais – subsídio e contrapartida – estimados são da ordem de R$ 13.300.000,00.
Estima-se um valor médio para os projetos da ordem de R$ 190.000,00.
13.3. Premiação
Está prevista uma premiação para os projetos que se destacarem quanto à gestão e aos
resultados alcançados. Os detalhes do processo de premiação serão fornecidos no decorrer
do desenvolvimento dos projetos.
13.4. Normas do Sebrae
O EMPREENDER Competitivo 2017-2019 e os projetos por ele apoiados devem observar a
Instrução Normativa 41 05 do Sebrae, em vigência desde 01 de janeiro de 2016. Para maior
facilidade a IN 41 05 foi incluída entre os arquivos disponíveis na área de arquivos do Portal
do Empreender.
13.5. Condições diversas
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A aplicação de condições diversas às estabelecidas neste regulamento fica condicionada à
deliberação do Comitê Gestor, fundamentada em parecer que justifique a necessidade, a
importância e a oportunidade do tratamento diferenciado.
13.6. Casos omissos
Os casos omissos serão deliberados pelo Comitê Gestor.
13.7. Ajustes
Os projetos e suas eventuais adaptações, uma vez aprovados, não poderão ser alterados
sem a expressa autorização da Equipe de Projetos.
13.8. Dúvidas
As eventuais dúvidas devem ser encaminhadas à Equipe de Projeto por meio de mensagem
eletrônica para o endereço empreeendercompetitivo@cacb.org.br .
13.9. Alterações
O Comitê Gestor poderá alterar qualquer item do presente edital sem aviso prévio,
mediante simples divulgação no Portal do EMPREENDER (www.cacb-empreender.org.br).
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Anexo I - Guia simplificado para elaboração de projetos
(adaptado da metodologia GEOR)

NOME DO PROJETO:
ENTIDADE PROPONENTE:
NÚCLEO SETORIAL:
PÚBLICO ALVO:
Empresas que participarão do projeto, devidamente cadastradas no Portal do EMPREENDER
e vinculadas a um núcleo setorial criado há pelo menos dezoito meses.

OBJETIVO GERAL:
O objetivo geral é a síntese da transformação desejada no público-alvo. É a motivação geral
e a síntese dos efeitos que se deseja produzir, no horizonte de tempo do projeto. Todos os
resultados finalísticos devem contribuir para o alcance do objetivo do projeto.
As perguntas a serem respondidas com esta formulação são:
•
•
•

O que se quer agregar com este projeto ao público-alvo?
Quais os ganhos mercadológicos e financeiros a serem perseguidos?
Quais as mudanças a serem alcançadas na situação do público-alvo ao final do
projeto?

São exemplos de objetivos gerais:
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CONTEXTUALIZAÇÃO
A contextualização consiste no relato sucinto da situação atual, histórico, antecedentes e
características do público-alvo, seu ambiente econômico e social, governança, território e
outros aspectos relevantes para a compreensão da realidade em que se insere o projeto.

RESULTADOS FINALÍSTICOS:
Os resultados finalísticos são os efeitos que devem ser produzidos no público-alvo ou junto a
ele com a execução do projeto dentro do seu horizonte de tempo.
Os resultados finalísticos, em síntese:
•
•
•

Refletem o objetivo geral do projeto e representam o seu desdobramento em metas
mensuráveis;
Dimensionam as transformações desejadas na realidade do público-alvo;
São efeitos do conjunto de ações e de fatores externos não-controláveis (entrada de
novos concorrentes e novas tecnologias no mercado, elevação do poder aquisitivo
dos mercados-alvo, taxas de câmbio, intempéries, políticas externas, entre outros.

O resultado finalístico deve ser composto pela transformação desejada, pelo indicador a ser
mensurado, pela meta física e pelo prazo para a execução.

São exemplos de resultados finalísticos:

3

EMPREENDER Competitivo 2017-2019 - Chamada de Projetos
Anexo II – Modelo para elaboração de projetos

Obs.:
a. Importante lembrar que nesta edição do EMPREENDER COMPETITIVO devem ser
apresentados dois resultados finalísticos
b. Os resultados finalísticos devem ter seus indicadores escolhidos na tabela de indicadores
usada pelo SIGEOR do Sebrae que está disponível na área de arquivos do Portal do
EMPREENDER.

PREMISSAS
São pressupostos adotados sobre o comportamento futuro de variáveis ou condicionantes
externos. Constituem um instrumento importante para o monitoramento e gerenciamento
de riscos e oportunidades que possam influenciar o alcance dos resultados do projeto.
São exemplos de premissas:

AÇÕES
As ações são iniciativas específicas para gerar os produtos que, em conjunto, vão
proporcionar a realização dos resultados intermediários e finalísticos. Na formulação das
ações devem ser especificadas as suas metas, prazos, marcos críticos, recursos envolvidos e
responsáveis pela sua execução.
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São exemplos de produtos e metas pretendidas pelas ações:

Nos projetos do EMPREENDER COMPETITIVO as ações devem ter os seguintes itens:
Nome da ação – o nome deve transmitir de maneira sucinta a sua finalidade (exemplos:
pesquisa de mercados, capacitação tecnológica, melhoria do processo produtivo, unidade
demonstrativa, plano de logística).
•
•
•

•
•
•

Descrição – a descrição da ação deve transmitir com clareza a sua finalidade,
conteúdo e forma de implementação (o que vai ser feito, como vai ser feito e com
que finalidade).
Meta – bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação
Datas de início e término da execução – as datas de início e término da ação devem
ser estabelecidas considerando-se: o tempo necessário à sua preparação e execução,
o período de maturação para gerar o impacto desejado sobre os resultados e a
vinculação com outras ações que a devam preceder ou suceder.
Marcos críticos, com datas de início e fim – eventos ou atividades mais
representativas para o desenvolvimento da ação, que assinalam a ultrapassagem de
pontos importantes e expressam a dinâmica de execução.
Coordenador da ação – pessoa responsável pela realização da ação (ação deve ter
somente um coordenador por ação, mesmo que envolva diversas pessoas em sua
realização).
Valor orçado – valor ou custo total da ação.

Todo projeto participante do EMPREENDER COMPETITIVO 2017-2019 deve obrigatoriamente
ter quatro ações padronizadas voltadas para o ciclo de gestão de forma a registrar as
atividades e os custos necessários à sua realização, como mostrado no quadro a seguir:
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Nos cronogramas físico e financeiro são definidos os prazos para a execução das ações e seu
sequenciamento ao longo do tempo (cronograma físico) e para a aplicação dos recursos
financeiros e respectivos montantes por fonte (cronograma financeiro).
Abaixo apresenta-se um modelo para elaboração do cronograma físico financeiro dos
projetos. Vale lembrar que na presente edição do EMPREENDER COMPETITIVO, os projetos
devem ter prazo global entre dezoito e vinte e quatro meses:

AÇÃO

Ação 1

VALOR (R$)

Data de
Início

Data de
Término

Ação 2
Ação 3

Ação 4.
Ação ...

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO
A estratégia de implementação define as linhas mestras do modo de execução, enfatizando:
•

As articulações institucionais, indicando os caminhos escolhidos para desenvolver e
consolidar as alianças e parcerias indispensáveis à viabilização de recursos e
competências necessários à concretização do projeto;
6
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•

A organização para o gerenciamento, ou seja, o desenho do esquema organizacional
geral do projeto, com ênfase na governança, na divisão do trabalho, na atribuição de
responsabilidades.

CUSTO TOTAL E PARTICIPAÇÃO DE PARCEIROS E PÚBLICOS ALVO

Abaixo segue o modelo utilizado para apresentação dos custos totais do projeto:
Contrapartida (R$)

SEBRAE Financeiro
(R$)

Econômica

Financeira

TOTAL (R$)

Ação 1
Ação 2
Ação 3
Ação 4
Ação 5
TOTAL
PERCENTUAIS

%

%

%

100%
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Anexo II – Questionário para os Núcleos Setoriais
Nº

AÇÃO

1

Mercado de atuação local

2

Participação em cursos

3

Participação em palestras

4

Participação em
seminários/congressos

5

Registro de marcas

6

Visita a feiras

7

Abertura de mercados

8

Acesso a crédito

9

Automação comercial

10

Compras conjuntas

11

Mercado de atuação
estadual/regional

12

Missão técnica

13

Participação em feiras

DESCRIÇÃO
Os produtos ou serviços são comercializados
pelas empresas somente na cidade onde atuam

As empresas participaram de cursos organizados
pela Associação Comercial ou SEBRAE
As empresas participaram de palestras
organizadas pela Associação Comercial ou
SEBRAE

As empresas participaram de seminários ou
congressos organizados pela Associação
Comercial ou SEBRAE

As empresas participaram de ações desenvolvidas
para o registro de marcas
As empresas visitaram feiras realizadas no
município ou em outras cidades

As empresas participaram de ações com objetivo
de ampliar mercado para outras cidades, estados
ou regiões
As empresas desenvolveram ações e obtiveram
crédito junto às entidades de financiamento

As empresas desenvolveram ações para
automatizar a produção, os processos ou a
comercialização como, por exemplo, aquisição de
maquinas, computadores, etc.
As empresas compram parte dos insumos de
forma conjunta sem negociação prévia com os
fornecedores

As empresas comercializam os produtos ou
serviços no estado, em outros estados ou regiões
do Brasil
As empresas participaram de missões técnicas
junto a outras empresas do segmento, aos
fornecedores ou clientes com o objetivo de
conhecer novas técnicas de produção, processos,
equipamentos e formas de gestão
As empresas expuseram seus produtos ou
serviços em feiras locais, estaduais, nacionais ou
internacionais

Resposta
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
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Nº

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

AÇÃO
Programas de
fidelidade/relação com os
clientes
Promoção e divulgação
Central de compras

Certificação (produtos e
serviços)

Consultorias tecnológicas
Inserção em APLs

Mercado de atuação
internacional

Negociação conjunta com
fornecedores
Redes de empresas

Rodada de negócios

DESCRIÇÃO

As empresas possuem programas de fidelidade.

As empresas desenvolvem ou já desenvolveram a
promoção e divulgação conjunta dos produtos ou
serviços
As empresas possuem uma central de compras

Os produtos ou serviços das empresas possuem
certificação reconhecida no âmbito nacional
As empresas foram apoiadas por consultoria com
vistas á melhoria dos processos de produção ou
comercialização
As empresas estão inseridas em arranjos
produtivos locais reconhecidos pelo Governo
Federal ou SEBRAE
As empresas comercializam os produtos ou
serviços em outros países

As empresas negociam de forma conjunta a
compra dos produtos junto aos fornecedores
As empresas fazem parte de uma rede

As empresas participaram ou participam em
rodadas de negócios onde estão presentes os
vendedores e compradores

Resposta
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
Sim ( )

Não ( )
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Anexo III – Listas de verificação
A seguir encontram-se duas listas de verificação. A primeira a ser utilizada quando do envio
da proposta. A segunda, para as propostas selecionadas, a ser utilizada quando do envio da
documentação adicional.
A. Lista de verificação para o envio de propostas
Antes de enviar a proposta, por segurança, sugere-se o uso da lista de verificação a seguir
para conferir se todos os itens necessários estão presentes. Ao final, assine a declaração e a
inclua entre os documentos enviados.
Lista de verificação para o envio de propostas
Item

Descrição

Verificação

Da entidade proponente
1

Carta de encaminhamento da proposta, assinada pelo representante legal da
entidade proponente

2

Cópia do Balanço Patrimonial do ano de 2016

3

Balancete atualizado pelo menos até julho de 2017

4

Entidade proponente está em dia com as obrigações associativas para com a CACB
Das empresas beneficiadas

5

Cópia do cartão do CNPJ das empresas beneficiadas
Cadastro de todas as empresas vinculadas ao núcleo setorial indicado, com
informações completas e atualizadas no Portal do EMPREENDER

6
7

Questionário de maturidade dos núcleos setoriais de acordo com o Anexo II ;
Do Projeto

8

11

O núcleo beneficiado foi criado há pelo menos 18 meses ou possui elementos que
permitam a avaliação de seu grau de maturidade
O projeto foi elaborado de acordo com o roteiro constante do Anexo I
CD ou pen drive contendo os seguintes documentos:
A. Projeto salvo no formato “xlsx” (MS Word)
B. Projeto salvo no formato “pdf” (Adobe Reader)
O presente questionário foi totalmente atendido e assinado

12

Postagem até a data 03/11/2017

9
10

Declaro que os documentos e procedimentos indicados foram adotados na presente
proposta.
Nome do responsável pela preparação da proposta:
Telefone do responsável:
E-mail do responsável:
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B. Lista de verificação para o envio de documentação pelas entidades selecionadas
Antes de enviar a documentação, por segurança, sugere-se o uso da lista de verificação a
seguir para conferir se todos os itens necessários estão presentes. Ao final, assine a
declaração e a inclua entre os documentos enviados.
Lista de verificação para o envio de documentação pelas entidades selecionadas
Item

Descrição

Verificação

Da entidade proponente
1

Carta de encaminhamento da documentação

2

Declaração do SEBRAE UF certificando que a ACE não possui pendências junto a ele

3

CNPJ - Certificado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda

4
5

6

7
8

Cópia do estatuto social, com alterações posteriores consolidadas, registrados nos
órgãos competentes
Cópia da ata de eleição ou do ato de designação das pessoas habilitadas a
representar a pessoa jurídica
Cópia da carteira de identidade dos representantes legais da entidade e da prova
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF, ou
do documento equivalente que indique os números da carteira de identidade e do
CPF
Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União perante a Receita Federal
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF

10

Certidão Negativa de Débito Estadual e Certidão Negativa de Débito Municipal, do
domicílio ou da sede do proponente ou outra equivalente na forma da lei
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

11

Entidade proponente está em dia com as obrigações associativas para com a CACB

12

Postagem dentro do prazo solicitado

13

O presente questionário foi totalmente atendido e assinado

9

Declaro que os documentos e procedimentos indicados foram adotados no envio da
documentação adicional à proposta.
Nome do responsável pela preparação da proposta:
Telefone do responsável:
E-mail do responsável:
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Anexo IV – Modelo de acordo de resultados

Acordo de Resultados
O núcleo setorial <identificar o núcleo setorial> participa do EMPREENDER Competitivo
2017-2019 por intermédio da <identificar a entidade proponente> visando o alcance
dos resultados expressos a seguir:
Resultados Finalísticos:
•
•

<INCLUIR O RESULTADO FINALÍSTICO I >
<INCLUIR OS RESULTADO FINALÍSTICO II>

As entidades parceiras e seus respectivos representantes, signatários deste Acordo,
assumem o compromisso de apoiar as ações e demais iniciativas necessárias à obtenção dos
resultados previstos no projeto e de prover os meios para a sua execução. Comprometemse, em particular, com as responsabilidades especificadas nas ações descritas na proposta
apresentada que serão refletidas no Sistema SIGEOR-SEBRAE e no Portal do EMPREENDER.
Os compromissos relacionados à execução das ações compreendem:
A. Executar as ações, em tempo hábil e na forma adequada, responsabilizando-se pelos
resultados, qualidade e prazos de execução;
B. Fornecer as informações físico-financeiras, em tempo hábil e na qualidade e
especificações requeridas, para o monitoramento das ações;
C. Prover os recursos humanos e físicos, segundo especificações e cronogramas
estabelecidos.
Os compromissos relacionados à viabilização financeira compreende o provimento dos
recursos financeiros e econômicos, segundo os valores e cronogramas estabelecidos.
O compromisso relacionado ao apoio técnico e metodológico compreende o fornecimento
de orientações técnicas e metodológicas ao Gestor do Projeto.
Desta forma, os parceiros concordam com a organização definida no projeto e confirmam a
designação das pessoas responsáveis pelo seu gerenciamento, execução de ações e
articulação com parceiros. Fica entendido que as pessoas designadas atuarão de forma
consistente com as orientações técnicas e metodológicas repassadas nessa reunião de
núcleo setorial.
<Local e Data do Acordo>
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Assinaturas
REPRESENTANTE (Presidente da Entidade Proponente):

Nome
CPF
________________________________
GESTOR LOCAL DO PROJETO:

Nome
CPF
________________________________

EMPRESÁRIOS (Listar todos os empresários participantes):

Nome do empresário
Empresa
CNPJ
________________________________

Nome do empresário
Empresa
CNPJ
________________________________

Nome do empresário
Empresa
CNPJ
________________________________

