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Ca'mara Tecnica de Economia e Inova0o
NOTA TE. CNICA N° 72

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2019

Assunto: Anffise do documento de defini0o do Programa de Recupera0o de
Micro e Pequenos NeOcios (PG19), versao marco de 2019, da Funda0o Renova.

1 .CONTEXTUALIZAAO:

A presente Nota Tcnica tem como objetivo apresentar uma anffise da Defini0o do
Programa de Recupera0o de Micro e Pequenos NegCcios (PG 19), definido nas
clusulas 132 e 133 do Termo de Transa0o e de Ajustamento de Conduta (TTAC),
apresentada em marco de 2019, pela Fundaco Renova.

2.ANALISE:

2.1. Quanto ao Sumkio Executivo:

O documento apresentado, referente a defini0o do PG 19, afirma que:
O programa tem como objetivo promover a recuperacao de micro e pequenos negdcios
no setor de comarcio, servicos e produtos, Iocalizados de Fundao ata Candonga, no
Estado de Minas Gerais, e Reg 'encia e Povoacao, no Estado do Espirito Santo areas
diretamente impactadas pelo EVENTO. Ainda, negOcios localizados nos municipios da
"Area Ambiental I" e aqueles conhecidos como "Novas Areas", a partir da verificacao
do impacto. (Fundacao Renova, 2019, p.

1).

Em que pese o processo de revisr) em curso, coordenado pelo GAT/CIF,
relativamente a defini0o inicialmente adotada no TTAC, a designaco de "rea
Ambiental l" refere-se a:
AREA AMBIENTAL 1: as areas abrangidas pela deposicao de rejeitos nas calhas e
margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos
trechos de seus formadores e tributarios, bem como as regies estuarinas, costeiras e
marinha na porcao impactada pelo EVENTO. (TTAC, 2016, p.9).

Pelo que analisamos, o objetivo afirma que o PG19 vai ser desenvolvido na area
compreendida entre Funcffio ate Candonga, no Estado de Minas Gerais, e Reg&icia

Rod. Papa Joilo Paulo II, n" 4001 Predio
8" andar - Serra Verde - 316.30-901
eiciiadesenvolviinento.m,-;,.eok_br

CAMARA TECNICA DE
ECONOMIA E INOVA00/C1 F

e Povoa0o, no Estado do Espirito Santo. No entanto a AREA AMBIENTAL 1,
conforme acima, e mais abrangente que a proposta constante no PG19.
Visando superar a contradi0o entre o objetivo do programa e a &ea de sua execuco,
ha a necessidade de sua revis a- . o demonstrando que as aes do PG 19 ser k
- )
desenvolvidas em territ6rios especificos da AREA DE ABRANGENCIA
SOCIOECONOMICA, assim descrita no TTAC:
AREA DE ABRANGENCIA SOCIOECONCMICA: localidades e comunidades
adjacentes a Calha do Rio Doce, Rio do Carmo, Rio Gualaxo do Norte e COrrego
Santar&n e a &eas estuarinas, costeira e marinha impactadas. (TTAC, 2016, p.9).

Ademais, vale destacar que nao consta no documento a descrio das "Novas Areas"
citadas, bem como possiveis aOes direcionadas para estes territrios.
Finalmente, registra-se que, diante do processo de reviso do TTAC em curso, ha a
possibilidade e oportunidade de se expandir a area de abranOncia do PG 19, para
toda a AREA DE ABRANGENCIA SOCIOECONOMICA.

2.2. Quanto

a Metodologia utilizada:

Trata-se de planejamento de execu0o do programa, sem se referir a forma de se
fazer e o que se fazer. Neste sentido, ha, portanto, a necessidade de que a
metodologia a ser utilizada apresente as aOes que sero realizadas nos marcos do
programa, a partir do cadastro, bem como da matriz de impacto em micro e pequenos
negcios.

2.3. Quanto as Diretrizes e Premissas:

Considerando a decorrcia de cerca de 42 meses desde o rompimento da barragem
da Samarco, em Mariana, devem ser revistos os prazos propostos para que a
Funda0o Renova apoie novos neyScios, quando constatada e pactuada a
impossibilidade de retomada das atividades econmicas originais. A amplia0o do
prazo pode ser necessria em funOo do agravamento das condiOes pessoais e
sociais dos atingidos e da condi0o socioeconOmica dos territrios. Neste sentido,
sugere-se que dentre as diretrizes do programa estejam:
•

AOes que tenham interface com as tradiOes das comunidades impactadas,
bem como seus modos de vida e de produ0o;

•

AOes que considerem os impedimentos ambientais, como a contamina0o da
4ua e do solo;

•

AOes que efetivem a retomada das atividades econmicas, promovendo
gera0o de emprego e renda as comunidades impactadas.
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2.4. Quanto as RestriOes:

Saa necessrios esclarecimentos para a redefini0o da area de abrang&cia do
programa, conforme tratado no item 2.1 desta NT.

2.5. Quanto as AOes Emergenciais:

Solicita-se que as aOes realizadas no periodo emergencial sejam esclarecidas, e
que, portanto, o documento apresente detalhadamente quais os tipos de negcios que
foram beneficiados, bem como, as comprovaes acerca do atendimento efetuado e
evidencias da recupera0o dos neg cios atendidos, informados como finalizados,
considerando a centralidade do atingido no processo de reparao e seu
entendimento a respeito da cessa0o do dano.
Com esta medida, o programa oferecera condiOes de mapear as aOes que ainda
ser - ;) realizadas, com foco em aOes estruturantes.

2.6. Quanto as aOes estruturantes:

Faz-se necess&ia a apresenta0o do que o programa pode oferecer de aOes
estruturantes e quai o parmetro que as orienta.
Ressalta-se que as aOes desenvolvidas em parcerias com SEBRAE MG e ES e
Instituto Euvaldo Lodi (IEL) nao devem ser consideradas como aOes estruturantes,
dado que foram contratadas em periodo emergencial e sem observar criterios que
poderiam caracteriz-las como aOes estruturantes.

2.7. Quanto a Soluao construida:

Ao apresentar o nUmero de pessoas reconhecidas como proprietrias de neg cios
impactados, o documento sob anMise apresenta apenas os localizados no trecho
inicial da Bacia, desprezando aquelas atividades desenvolvias na Foz do Rio Doce,
conforme trecho abaixo transcrito:
No pre-cadastramento, o nUmero alcancou o total de 180 (cento e oitenta) pessoas
que, de acordo com os dados do cadastro emergencial, tiveram seus negCcios
diretamente impactados pelos rejeitos na regiao do municipio de Mariana ate o
municipio de Rio Doce. Posteriormente, chegou a 264 (duzentos e sessenta e quatro)
o nUmero de pessoas que se manifestaram como proprietarios de negcios
impactados. Entretanto, apPs as verificaOes para a constatacao da legitimidade das
reivindicacf5es, o nUmero total foi 139 (cento e trinta e nove), dos quais 59 sa'o de Bento
Rodrigues, 32 de Paracatu de Baixo, 4 de Paracatu de Cima e 35 em Barra Longa.
(Fundacao Renova, 2019, p. 10/11).

andar - Serra Verde - 31630-901
R.od. l'apa Joffi> Panlo II. n" 4001 l'rC:dio CIFRAIS,
etei (4 , de ■ CTIVOIV1111C1110

C;',MAIZA TECNICA DE

ECONOMIA F. INOVACkkOiCIF

Para o entendimento das consequencias e danos causados aos Micro e Pequenos
Neg6cios, em ambos os trechos tratados pelo presente PG 19, e imprescindivel a
apresentacao de dados relativos a mencionada area da Foz do Rio Doce — Regencia
e Povoacao.
No mesmo t6pico, relativamente a mencionada reducao da atividade turistica nos
distritos de Regencia e Povoacao, o documento sustenta que "e possivel identificar
uma queda de 50% nesse movimento tradicional" (Fundacao Renova, 2019, p. 12),
sem que haja a apresentacao de fontes que subsidiem a afirmacao. Requer-se a
demonstracao das fontes consultadas para a definicao do percentual de reducao
dessa atividade.
Na sequencia, o programa descreve os trabalhos em andamento com vistas
recuperacao dos neg6cios nessa regiao, definindo que "o trabalho tem sido orientado
no sentido de fomentar o retorno do turista a regiao, a partir do apoio as atrac6es
culturais e desportivas" (Fundacao Renova, 2019, p. 12), deixando clara a ausencia
de propostas estruturantes e sustentaveis para esses territhrio sem considerar os
impedimentos ambientais, como a contaminacao da agua e do pescado, e
comprometimento da imagem da regiao.
Tal incongruencia (na medida em que na- o ha ace:•es identificadas para a foz, no
ambito do PG 19, desenvolvidas ou programadas) deve ser revista e superada, visto
que as ac6. es citadas, desenvolvidas no ambito do PG 13, sao insuficientes para a
oferta de ocupacao e geracao de renda para a grande maioria das pessoas que
tiveram interrompidas suas atividades de trabalho e renda.
.

Ressalta-se que, mesmo tendo interface com o PG 13, o programa nao abrange e nao
considera os impactos duradouros que houve (e que permanecem) na pesca, e, por
consequencia, na gastronomia como atividade econ6mica e dependente do turismo.
Da mesma forma, o PG 19 deve estar atento a interface com outros programas
destacando o PG 02 — Programa de Indenizacao Mediada, PG 18 — Programa de
Desenvolvimento e Diversificacao Econ6mica, PG 20 — Programa de Estimulo
Contratacao Local e PG 21 — Programa de Auxilio Emergencial.
Por fim, no que tange as essas interfaces, as limitac6es do PG001 — Levantamento e
Cadastro dos Impactados, tema que vem sendo debatido no ambito da Camara
Tecnica de Organizacao Social, nao podem ser fator restritivo de acesso do atingido
as acc5es de reparacao dos seus danos no ambito do PG019.
O documento apresenta duas vertentes: a) orientacc5es contidas na Lei Geral da Micro
e Pequena Empresa; e b) inclusao do conceito de "Neg6cios Sociais" ou de "Impacto
Social". Tais vertentes mostram-se insuficientes para proporcionar ocupacao e renda
para a grande maioria das pessoas que tiveram interrompidas suas atividades de
trabalho e renda, cujas tradiOes e escolaridade 1 , dentre outras caracteristicas
I

A FR deve apresentar dados e analises de perfil social, a partir de cadastros

ja

realizados.
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daqueles grupos sociais, exigem a amplia0o das possibilidades e oportunidades
a serem proporcionadas pelo PG 19.
Reafirma-se que as vertentes apresentadas nao demonstram capacidade para a
reabsor0o 2 de mao-de-obra anteriormente utilizada pelos Micro e Pequenos
Neg6cios entao existentes. Portanto nao oferece alternativas suficientes para todos
os segmentos impactados.
Deve-se, ainda, avaliar o agravamento das vulnerabilidades sociais e seu rebatimento
no processo de transi0o entre as formas anteriores e as novas possibilidades
propostas, amplificado pelo longo periodo ja transcorrido desde o rompimento da
barragem da Samarco.
Por fim, recomenda-se estudos ao longo de toda a calha, em areas que estejam
ausentes da area de abrarmencia do programa, que apresentem evidencias de danos
diversos aos micro e pequenos neg6cios:

2.8. Quanto aos Eixos Estrategicos do Programa:

2.8.1. Para Neq6cios em Opera0o, nao foram apresentadas as informa0es relativas
aos atendimentos emergenciais atualmente em execuao, com vistas a retomada
imediata desses negqcios, bem como, as justificativas para a nao inclusao de apoio
opera0o de neg6cios impactados no territ6rio da Foz do Rio Doce 3 .
2.8.2. Para Neq6cios em Reestrutura0o, o documento apresenta Objetivo analogo
ao eixo anterior, e, da mesma maneira utilizada para Neg6cios em Operaao, nao
apresenta aOes previstas para a Foz do Rio Doce.
2.8.3. O terceiro eixo, voltado para os Novos Neq6cios, ao vincular-se ao conceito de
`negelcios sociais' ou de 'impactos social', apresenta-se restritivo para os pUblicos aos
quais e destinado. Quanto aos territ6rios aos quais se destina, o eixo exclui 4 a Foz
do Rio Doce, o que deve ser revisto. Tambem imp6e restres quantitativas para o
atendimento, as quais na- o condizem com o conceito de repara0o integral e devem
ser eliminadas.

2

o exemplo utilizado no docunnento indica "APLs de empresas do setor de tecnologia e abordam, em

especial, os temas de )novacao e aprendizado" e considera a possibilidade de "de conectar a incubacao e
aceleracao de novos neg6cios de base local com o construido pelo Programa 15 da Renova — Promocao da
Inovacao" (FR, 2019, p. 14).
3

0 Orcamento detalhado, apresentado neste eixo, confirnna a inexistencia de ac(Ses de recuperacao de neg6cios

na regiao da Foz do Rio Doce.
4 "A

empresa contratada devera ter know-how e capacidade tecnica comprovada na incubacao de neg6cios de
base solidaria e devera acompanhar o desenvolvimento de ate 60 (sessenta) empreendedores que desejam
estruturar um novo neg6cio nessa area de atuacao localizados em:
• Minas Gerais: Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce." (FR, 2019, p. 22).
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Finalmente, ressalta-se que se deve incluir tambenn as condici5es de operac6es
esperadas para o periodo posterior a pqs reestruturacao, pois muitos negPcios podem
ser reconstruidos, mas podem nao conseguir retomar suas atividades, devido as
condic6es econ6micas locais, fortemente impactadas pelo desastre.

2.9.. Quanto ao Custo e ao Cronograma do Programa:
Os custos e o cronograma estao defasados e nao representam as necessidades do
programa.

2.10 Quanto aos indicadores do programa

Devem ser revisados de forma a considerar a percepcao do atingido quanto
cessacao do dano e recuperacao do seu negPcio. Ademais, os periodos de medicao
das fichas de indicadores devem ser equalizados. De forma geral, os indicadores
apresentados sao insuficientes para retratar as condic6es de reparacao, devendo
refazer os indicadores quantitativos e qualitativos.

3 ENCAMINHAMENTOS E RECOMENDAOES:

•

•
•

•

•

•
•
•

Revisar a area de abrangencia do PG 19 descrita no documento sob analise
nesta Camara Tecnica, demonstrando que as ac6es do PG 19 serao
da
A■ REA
DE
ABRANGENCIA
desenvolvidas
em
parcelas
SOCIOECONOMICA,
Descrever as "Novas A ■ reas" citadas, bem como possiveis ac6es direcionadas
para estes territ6rios;
Apresentar a metodologia a ser utilizada e as ac6es que serao realizadas nos
marcos do programa, a partir do cadastro, bem como da matriz de impacto em
micro e pequenos neg6cios;
Rever os prazos, localidades e quantitativos propostos para que a FR apoie
novos negPcios, quando constatada e pactuada a impossibilidade de retomada
das atividades econ6micas originais;
Avaliar a ampliacao do prazo necessario em funcao do agravamento das
condic6es pessoais e sociais dos atingidos e da condicao socioecon6mica dos
territ6rios;
Apresentar ac6es que tenham interface com as tradicqes das comunidades
impactadas, bem como seus modos de vida e de producao;
Considerar os impedimentos ambientais, como a contaminacao da agua e do
solo;
Apresentar acqes que efetivem a retomada das atividades econqmicas,
promovendo geraca- o de emprego e renda as comunidades impactadas;
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•

•

•

•
•
•

•

Detalhar as ac'c5es realizadas no periodo emergencial e quais os tipos de
neg6cios que foram beneficiados, incluindo, mas se nao limitando, a
comprovac(5es acerca do atendimento efetuado e evidencias da recuperacao
dos neg6cios atendidos informados como finalizados, considerando a
centralidade do atingido no processo de reparacao e seu entendimento a
respeito da cessacao do dano
Apresentar as aceies estruturantes, bem como, o parametro que as orienta,
considerando as caracteristicas e perfil das pessoas ocupadas e os donos de
neg6cios impactados;
Apresentar o nmero total de pessoas reconhecidas como proprietarias de
neg6cios impactados, ramo de atividade, escala, nivel do impacto, identificando
se e sociedade ou empreendedor individual, localizacao dos neg6cios
impactados e agrupados para cada um dos dois trechos da bacia;
Apresentar a matriz de danos dos negOcios impactados;
Apresentar ac(5'es estruturantes e sustentaveis para a retomada e o
fortalecimento do turismo;
Cuidar e demonstrar a participacao dos donos de negOcios impactados na
definicao dos novos neg6cios e na reestruturacao dos neg6cios anteriormente
existentes, considerando o agravamento das vulnerabilidades sociais e seu
rebatimento no processo de transicao entre as formas anteriores e as novas
possibilidades propostas de ocupacao e geracao de renda para as pessoas
ocupadas e os donos de micro e pequenos neg6cios impactados;
Revisar os eixos estrategicos do programa:
Para NegOcios em Operacao, devem ser registradas as informac6- es
relativas aos atendimentos emergenciais atualmente em execucao, com
vistas a retomada imediata desses negOcios (ramo de atividade, escala,
nivel do impacto, sociedade ou empreendedor individual, localizacao e
agrupados para cada um dos dois trechos etc.). Rever a nao inclusao de
apoio a operacao de neg6cios impactados no territ6rio da Foz do Rio Doce;
. Para Neg6cios em Reestruturacao, esclarecer Objetivo, visto estar descrito
de maneira analoga ao eixo anterior. Nos Requisitos, Premissas e
Restrice5es, definir a area do projeto. Demonstrar o tratamento a ser dado
calha do Rio Doce e a costa maritima capixaba. Da mesma maneira, devem
ser relacionadas as acc5es previstas para a Foz do Rio Doce, tambem
ausentes neste eixo. Identificar ramos de atividade, escala, nivel do
impacto, se e atividade em sociedade ou empreendedor individual,
localizacao e agrupados para cada um dos dois trechos etc.;
. Para Novos Neg6cios, identificar e aumentar as possibilidades de
neg6cios, alem daqueles relacionados ao conceito de 'neg6cios sociais' ou
de 'impacto sociar. Ampliar o publico a ser atendido. Incluir os territ6rios da
foz do Rio Doce;
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•
•

•
•

•

•

•

Incluir a descri0o esperada para as condiOes de operaOes Osreestrutura0o dos negc5cios apoiados pelo programa;
Revisar e atualizar os custos e o cronograma do programa. Os valores
destinados aos diversos eixos devem ser apresentados abertos, para cada uma
das atividades apoiadas;
Apresentar metodologia e fonte das informa0es que identificaram percentuais
de queda no movimento das atividades turisticas na Foz do Rio Doce;
Detalhar as formas de intera0o entre as aroes contidas no PG 19 e no PG 13,
identificando as atividades ja executadas, aquelas que se encontram em
execu0o e aquelas programadas para os territrios da Foz do Rio Doce.
Considerar as interfaces com programas que impactam o potencial de
resultados do PG019 tais como PG002 — Programa de Indeniza0o Mediada,
PG 005 — Programa de Prote0o Social, PG018 — Programa de
Desenvolvimento e Diversifica0o Econmica, PG020 — Programa de Estimulo
Contrata0o Local e PG021 — Programa de Auxilio Emergencial;
Buscar formas de superar as limita0es do PG001 — Levantamento e Cadastro
de Impactados, as quais nao podem ser fator restritivo de acesso do atingido
as aVies de repara0"o integral dos seus danos no 'rnbito do PG019;
Revisar os indicadores do programa de forma a considerar a percepOo do
atingido quanto a cessa0o do dano e recupera0o do seu negcio.

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2019.

Andre Serretti

C&riara Tecnica de Economia e Inova0o
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econ6mico
Governo do Estado de Minas Gerais
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