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Ca'mara Tecnica de Economia e Inova0o
NOTA -1•CNICA N° 69

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2019

Assunto: Anffise do Projeto "Casa do Empreendedor"

1. introdu0o

Durante a 34a Reuni) da CTEI realizada em setembro de 2019, foi aprovada, sem
ressalvas, a nota tecnica eiaborada em conjunto pela Funda0o de Amparo
Pesquisa e Inova0o do Espirito Santo (FAPES) e pela Funda0o de Amparo
Pesquisa e Inova0o do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), que contem a anMise
do Projeto "Casa do Empreendedor". O referido projeto esth inserido no escopo de
atua0o do Programa de Promo0o da Inova0o (PG 15), que se refere as Cbusulas
113 a 115 do TTAC e e de natureza compensat6ria.
Em atendimento ao encaminhamento da 34a Reuno da CTEI e em conformidade
com a anMise realizada pela FAPES e FAPEMIG, faz-se as consideraOes a seguir:
2. ConsideraOes

O objeto deste relat6rio diz respeito a anMise do Projeto Casa do Empreendedor
apresentado pela Funda0o Renova, no bojo das aOes de recupera0o
socioambiental da regio afetada pelo rompimento da barragem de Fundo, no
municipio de Mariana, Minas Gerais. A anMise esffi organizada segundo a mesma
estrutura apresentada no projeto, incluindo comentrios.
Enquanto projeto, destaca-se que esta bem escrito e organizado. No entanto, por se
tratar de um projeto que tem relev&icia para uma popula0o-alvo, que urge por
resultados imediatos, considera-se que ele deve ser aprimorado e melhor
desenvolvido em alguns aspectos, a saber:
2.1 Justificativas

Apesar de bem escrita, a contextualiza0o .apresentada na justificativa nc, remete ao
grave problema ocorrido em Mariana. Nao foram evidenciados indicadores, com
valores, que demonstrem a situao antes do acontecimento do evento para se ter
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uma anffise comparativa. A justificativa, da forma como esta elaborada, poderia ser
aplicada a qualquer situa0o com menos gravidade e em qualquer rego do pais.
A apresento do projeto no evidencia quais seriam as caracteristicas especificas
da cidade, tais como atividades econ6micas (alm da minerao e do turismo),
ecossistema empresarial, politico e educacional, qualifica0o da rro de obra, dentre
outros aspectos, o que fundamentaria a proposta em quesffio. Mesmo constando
menOes a estudos e consultas aos atores locais de Mariana, realizados para
identificar a voca a- •o nos neg6cios da rego, os trechos apresentados no projeto nao
evidenciam quais s'"o as areas de refer'encia para embasar as escolhas referentes ao
escopo e ao dimensionamento do projeto.
A titulo de exemplo, ao citar que "havia muito despreparo no atendimento ao turista"
(Ogina 7), qual a metrica que sera utilizada para o estabelecimento de metas e
resultados quanto ao preparo do turista? Como o projeto diz tratar-se de um estudo
feito pelo BDMG acredito que os nmeros estejam no documento, mas deveria constar
no projeto.
Em suma, a justificativa necessita de um mapeamento econ6mico robusto da rego,
que seja capaz de identificar cen&ios e possiveis caminhos. Caso um estudo dessa
natureza na- o tenha sido considerado, sugere-se que seja adotado como primeira a0o
a ser realizada pelo projeto, inclusive utilizando-se de ferramentas e bases de dados
gratuitamente disponiveis, como o DataViva (dataviva.info).
2.2 Resultados desejados

Seguindo os itens apresentados no projeto, fazem-se necesrios alguns
questionamentos:
• Qual e o prazo nnedio? 1\1"o esta evidenciado o prazo medio para abertura de
novos negOcios. Como podera ser verificado se esse prazo realmente foi
reduzido?
• Qual era o nmero de negOcios formalizados no municipio e qual era a
arrecada0o de impostos municipais antes do acontecimento do evento?
• Quantas capacita0es ocorreram anteriormente e como se podera mensurar
se houve melhoria na qualidade dos negOcios?
Da maneira descrita no projeto, nao sera possivel mensurar, ao fim dos trabalhos, se
os resultados foram alcanados.
Acredita-se que, alem dos resultados 'apresentados, outros resultados mais
contundentes poderiam ser considerados e que estivessem voltados mais
especificamente ao problema ocorrido, como, por exemplo, potencializar negOcios que
possam reaproveitar os rejeitos/residuos da minera0o.
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fundamental que se privilegie aspectos voltados a trazer turistas para a regra'o, que
provavelmente e uma atividade fonte de recursos para a cidade, dada a sua insero
em um dos mais importantes circuitos turisticos do estado de Minas Gerais.
fundamental, tambm, que se tenha aOes para motivar e despertar as pessoas
para a abertura de empreendimentos locais. A prefeitura possui dados do nmero e
tipos de empreendimentos antes da tra0dia? Esta resposta, em parte, esta descrita
no item II da Estrutura0o do Hub de Inova0o de Mariana.
2.3 Cronograma
Entende-se que e necess&ia a adequa0o dos espaos fisicos operacionais, mas nk)
seria viavel antecipar e realizar algumas aOes em paralelo?
A equipe do projeto poderia sugerir, ao invs de esperar a constru0o ou adequao
do espao, fazer uso de espagps temporrios para iniciar as atividades do Hub de
Inova0o. Assumindo um local temporrio, antes do inicio da obra, seria possivel
iniciar as aOes do projeto e test-las. Entende-se que a populao nk) deveria ter
que esperar ate 2021 para ter inicio ao perlodo de inscri0o e sele0o dos projetos do
Hub de Inova0o.
2.4 Controle e avalia0o
1\io esta claro no projeto como sera mensurado o aumento no nmero de
microempreendedores individuais. Qual e o nmero existente atualmente? Qual ser
a data-base?
1\1c, esta explicito por quanto tempo os nmeros sero coletados e este e um fator
critico na mensura0o de resultados, pois sabe-se que muitos empreendimentos nao
sobrevivem nos seus primeiros anos de vida. Nesse sentido, e importante estabelecer
um prazo de coleta de no minimo 5 anos para monitorar os resultados das aOes. Nth"o
basta ter inmeros empreendimentos criados se eles nao ultrapassarem os anos
iniciais de exist&icia, se nao possuirem sustentabilidade.
importante tambrn que se registre e fique clara um sistema de governana para o
projeto, a fim de aprovar possiveis mudanas. Essa governaNa devera ter
participa0o ampla, inclusive comunidade local.
3. Observa0es finais
Finalmente, consolida-se as sugestes para melhoria do projeto:
• Ser mais especifico sobre as "facilidades" que sero providas aos
empreendedores. Por exemplo: as taxas de financiamento seffio diferenciadas as
praticadas pelo mercado?
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• A constru0o da Casa do Empreendedor, primeira etapa d ❑ projeto e que
cons ❑me metade do investimento previsto, poderia nao ser a primeira etapa do
planejamento. Parcerias podem ser firmadas para que um projeto piloto das tres
ereas de atua0 ❑ seja testado e validad ❑ como um modelo;
• De acordo com a descri0o do projeto, ❑ Espaco do Investidor nao apresenta uma
metodologia que viabilize reunies efetivas para a realiza0o dos investimentos.
Considerando os atores envolvidos, e fundamental que haja um metodo de trabalho
para que o grau de efetividade das reunies seja alto;
• Apresentar metricas especificas para que se verifique o sucesso dos resultados
desejados;
• Prever propostas de melhoria dos acessos a cidade e de integra0o com o circuito
turistico do qual o municipio e parte;
• Definir um Comite de Governanca amplo para se discutir acCies nao planejadas
ou mudancas (escopo, custo e tempo) no projeto;
•
imprescindivel estabelecer um Plano de Comunica0o, identificando atores,
aceies, midias, tipo de informa0o a ser enviada, dentre outros aspectos
fundamentais para engajar e mobilizar os diferentes atores envolvidos.

Andre Serretti

Crriara Tecnica de Economia e inova0o
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econeimico
Governo do Estado de Minas Gerais
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