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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Empreendedorismo, assunto cada vez mais discutido nacionalmente e no 

mundo, desponta como o caminho pelo qual as atividades econômicas se iniciam e são 

organizadas de modo a garantir o progresso, emprego e especialmente renda. Suas 

características e aplicações são temas de pesquisas e estudos em diversas áreas, seja sob 

o papel do empreendedor no desenvolvimento economico-social ou ainda sobre os fatores 

pessoais e motivacionais que levam um indivíduo a empreender. O mercado brasileiro 

em expansão, aliado ao crescente poder de consumo de todas as classes e as mudanças na 

legislação são fatores que favorecem o ambiente empreendedor no país. De acordo com 

o Movimento Nacional da Micro e Pequena Empresa (Monampe)1, 98% das empresas 

formalizadas no Brasil são MPE (Micro e Pequenas Empresas) e este universo responde 

por mais de 20% do PIB e por metade dos empregos com carteiras assinadas. Isso 

demonstra a importância do tema sob o ponto de vista econômico e social, além de 

explicitar cada vez mais a necessidade de ações governamentais e/ou não governamentais 

para sua consolidação e contínuo desenvolvimento. 

2. JUSTIFICATIVA 

Noventa e nove por cento das empresas no Brasil são de micro e pequeno porte 

(MPE), representam 52% dos empregos formais no setor privado (16,1 milhões). 

Com a redução da atividade econômica, coloca-se em risco a sobrevivência das 

empresas, a manutenção dos empregos e os meios de subsistência dos indivíduos.  

Nos últimos anos houve avanços significativos nas relações de consumo e em 

                                                      
1 Monampe é uma associação que foca sua atuação no segmento de micro e pequenas empresas engajadas 

em questões voltadas às políticas públicas e planejamento deste segmento. 

 



 
 Secretaria de Trabalho e Assistência Social 

 

 

políticas de redistribuição de renda no Brasil. Podemos apontar a redefinição de novos 

segmentos de consumo baseados em ações afirmativas e benefícios sócios ambientais e a 

entrada de milhões de brasileiros no chamado mercado consumidor por meio de 

programas sociais de distribuição de renda. Aspectos de enorme relevância e que devem 

ser considerados ao tratarmos dos atuais desafios impostos pela evolução dos modelos de 

negócio e mudanças nos cenários macro e micro econômicos ao longo das últimas 

décadas.  

Atualmente o mundo passa por uma crise econômica em virtude do combate à 

pandemia causada pelo novo Coronavírus, esta crise afeta de forma diferente diversos 

setores, criando oportunidades para alguns e muitos desafios para a maioria. Com a 

retração das atividades econômicas há uma série de efeitos de gravidade social, como 

desemprego, problemas de abastecimento, aumento dos produtos essenciais em crise. Há 

de se atentar especialmente para os setores cujas estruturas produtivas estão vinculadas 

na oferta presencial de produtos.  

As micro e pequenas empresas rurais ou urbanas, empreendedores formais ou 

informais e MEIs são empresas assim como as demais, que possuem responsabilidades, 

valores, metas, prestam serviços e que prezam por excelência em seus resultados, são 

formadas por empreendedores, que desempenham funções assim como em qualquer outra 

empresa, de maneira condizente com os valores das mesmas.  

Considerando a necessidade de fomentar o empreendedorismo já existente, a 

STAS tem o objetivo de elaborar e desenvolver políticas públicas que estimulem o 

desenvolvimento a partir dos pequenos negócios e do empreendedorismo através do 

Decreto nº 55.262, de 20 de maio de 2020, que Regulamenta o Fundo Estadual de Apoio 

à Inclusão Produtiva – FEAIP, instituído pela Lei nº 14.040, de 6 de julho de 2012, “Art. 

2º Os recursos do FEAIP serão destinados a promover capacitação profissional, 

aprendizado, desenvolvimento social, implantação e manutenção de meios para o 

desenvolvimento de atividades produtivas, como espaços físicos, equipamentos, 

máquinas e matérias-primas”. 

É papel do Estado fomentar ações e apoiar iniciativas que visem o 
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desenvolvimento de novas tecnologias e ampliação da oferta, com o objetivo de garantir 

o atendimento da demanda doméstica e a geração de novas oportunidades de uso da 

capacidade já existentes, garantindo assim empregos e renda.  

A partir desta perspectiva, entendemos que os eixos de intervenção propostos têm 

por objetivo dinamizar e promover o desenvolvimento da economia local ante a atual 

crise econômica pelo combate à Pandemia do novo Coronavírus.  

Assim, necessário se faz, junto aos empreendedores identificar as oportunidades 

de adequação, novos modelos de negócio e redirecionamento da estrutura produtiva e 

logística já existente.  

Desta forma, com a realização do eixo de capacitação para a gestão do Programa 

RS TER da STAS, este projeto proporcionará uma rede de crescimento e 

desenvolvimento, uma vez que não só teremos a oportunidade de incentivar ainda mais o 

meio empreendedor, impactando na economia e na liderança do futuro, como também 

potencializar vários empreendimentos locais, gerando, como consequência, um 

investimento. 

3. OBJETIVO 

O Programa Online para Desenvolvimento de Habilidades Empreendedoras, tem 

o objetivo de capacitar os participantes nos principais temas do empreendedorismo, 

promover conhecimentos, técnicas e ferramentas necessárias para empreender. Através 

dos conteúdos de gestão abordados no programa os empreendedores ou pessoas que 

pretendam desenvolver a sua ideia de negócio, poderão transformar ou construir uma 

nova forma sustentável de renda em realidade. 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Durante o curso os alunos devem ter todas as condições para entender a dinâmica 

do empreendedorismo, elaboração e desenvolvimento de planos de negócios e 

estratégicos, e, também, conhecimentos importantes nas áreas de finanças, marketing e e-

commerce. Contando, ainda, após o término do curso, com assessoramento e 

acompanhamento dos empreendimentos pelo prazo de 180 dias. 
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O programa online irá fornecer instrução, assessoria e, também, acompanhamento 

para a ampliação das habilidades empreendedoras, construir bases para desenvolver 

competências necessárias para gerir seus empreendimentos, desenvolver uma visão 

global, estimular o protagonismo empreendedor, identificar o posicionamento estratégico 

de cada empreendimento e seu portfólio de produtos, estimular o desenvolvimento das 

comunidades locais, buscar o aumento de postos de trabalho e diversificar a renda nos 

locais em que estão inseridos. 

A estrutura para capacitar os participantes deve ser nos princípios fundamentais 

do empreendedorismo, conduzindo os empreendedores na identificação de oportunidades 

profissionais e ajudando-os na realização de projetos inovadores, desenvolvendo as 

habilidades e competências. 

4. RESULTADO ESPERADO 

Após o curso ministrado, as ações de assessoria e acompanhamento, os 

empreendedores adquirirão habilidades em ferramentas de empreendedorismo tendo 

capacidade de direcionar seus negócios de forma organizada e orientada. Aumentando 

sua autoestima, conhecimento e criando novas oportunidades de geração de trabalho e 

renda. 

Assim, tornando-se ciente do seu potencial de empreendedor, sendo capaz de 

alcançar metas desejadas e consolidar o seu empreendimento no mercado. 

Constituindo uma fonte de renda estável, ampliando os postos de emprego e 

auxiliando no desenvolvimento local. 

 

5. FOCO DE ATUAÇÃO; 

O Decreto nº 55.262, de 20 de maio de 2020, que Regulamenta o Fundo Estadual 

de Apoio à Inclusão Produtiva – FEAIP, instituído pela Lei nº 14.040, de 6 de julho de 

2012, cita:  
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“Art. 2º Os recursos do FEAIP serão destinados 

a promover capacitação profissional, 

aprendizado, desenvolvimento social, 

implantação e manutenção de meios para o 

desenvolvimento de atividades produtivas, 

como espaços físicos, equipamentos, máquinas 

e matérias-primas”. 

Desta forma, destaca-se deste artigo o aprendizado,  capacitação profisional e 

desenvolvimento social e, assim, neste sentido a STAS visa estabelecer parceria com a 

OSC que promova essas atividades. O Programa online para Desenvolvimento de 

Habilidades Empreendedoras busca capacitar os empreendedores ou pessoas que 

pretendem desenvolver a sua ideia de negócio. 

Assim, a OSC deverá comprovar experiência na atuação e execução em serviços, 

programas, projetos e ações que atendam este termo de referência.  

O curso será realizado, integralmente, no formato on-line podendo ser acessado 

estritamente (pelos inscritos) através de plataforma digital específica disponibilizada pela 

entidade. 

A metodologia deve abordar os princípios gerais de empreendedorismo e 

demonstrar os principais modelos de negócio no contexto contemporâneo, identificar as 

oportunidades de empreendimentos inovadores e avaliar a viabilidade de novos modelos 

de negócio. Os temas abaixo relacionados deverão ter carga horária de, no mínimo, 60h 

e acompanhamento por 180 dias após a conclusão do curso. 

Na metodologia deve constar os itens: 

1. Ideia de empreendimento – Carga Horária Mínima de 2h;     

2. Perfil da ideia de empreendimento – Carga Horária Mínima de 2h;   

3. Criatividade do empreendimento – Carga Horária Mínima de 4h;  

4. Implementação do empreendimento – Carga Horária Mínima de 6h; 
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5. Marca do empreendimento – Carga Horária Mínima de 4h;  

6. Pesquisa de empreendimento – Carga Horária Mínima de 10h; 

7. Vendas (produtos/serviços) do empreendimento– Carga Horária Mínima 

de 10h; 

8. Gestão do RH do empreendimento – Carga Horária Mínima de 2h; 

9. Finanças do negócio – Carga Horária Mínima de 5h; 

10. Análise pessoal do empreendimento – Carga Horária Mínima de 10h;    

11. Plano de ação de negócios – Carga Horária Mínima de 5h.   

12. Acompanhamento do empreendimento por 180 (cento e oitenta) dias após 

a conclusão do plano de negócios. 

O acompanhamento citado no item 12 deverá ocorrer com os alunos que 

obtiverem frequência ≥ 75% ou forem considerados aptos. A OSC deverá apresentar as 

ferramentas no plano de trabalho, detalhando de que forma será o processo de 

acompanhamento nos 180 dias, após o final do curso. 

O acompanhamento online será conforme necessidade do aluno/empreendedor. 

Além dos temas relacionados ao curso finalizado, deverá ser realizado levantamento ao 

longo do período de acompanhamento. Esse acompanhamento deverá ser aplicado no 

mínimo três vezes ao longo do período (60, 120 e 180 dias), através de questionário de 

incubação. 

Questionamentos referentes a Incubação: 1. Há quanto tempo o seu negócio existe? 2. 

Você já fez alguma pesquisa de mercado para o seu negócio? 3. Qual o seu faturamento 

no momento? 4. Você possui controle financeiro do seu negócio? 5. Você já gerou algum 

emprego? 6. Você conhece o processo de fabricação do seu negócio? 7. Como você 

chegou ao preço de venda do seu produto ou serviço? 8. Você sabe qual é o diferencial 

do seu produto ou serviço? 9. Você mantém o seu negócio em casa ou em outro local? 

10. Onde você mais vende? 11. Qual o principal meio de divulgação do seu negócio? 12. 

Você utiliza redes sociais para impulsionar seu negócio? 13. Você é MEI? 14. Você tem 

metas para o seu negócio? 15. Você sabe quem é o seu público-alvo? 
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A OSC deverá realizar tentativas de contato para os considerados aptos no final 

do curso de no mínimo 3 (três) vezes a cada quinzena. Apresentando, em relatórios, os 

meios utilizados para contato. Totalizando ao fim do período de acompanhamento no 

mínimo 36 (trinta e seis) tentativas de contato por aluno. 

A cada 30 dias a organização de sociedade civil - OSC deverá fazer um 

levantamento de dados de todos os alunos que não conseguirem contato.  

O processo de acompanhamento iniciará logo após o curso e será realizado durante 

180 dias, de segunda à sexta, horário comercial. Ao final do curso online (60h), o aluno 

terá no mínimo 01 (um) encontro online a cada quinze dias, o que totalizará 18.000 

minutos em atendimento por turma conforme demonstrativo abaixo: 

 

Turmas com até 50 

Alunos 

Encontros online 

Quinzenal por Aluno 

02 por mês 

Média em 

Atendimento por 

aluno 

Total em 

atendimentos 

 (180 dias) 

50 2 30min 18.000 min 

 

Também deverá ser realizado levantamento do que o empreendimento pode fazer 

para transformar o mundo ao seu redor de forma positiva e mensurável -  Impacto Social, 

através de questionário. Este levantamento deverá ser feito na inscrição do curso e no 

final do período de acompanhamento. 

Questionamentos de Impacto Socioeconômico: 1. Você tem vontade de estudar? 2. Você 

tem vontade de obter alguma qualificação pós curso? 3. Você faria mais cursos online 

para contribuir com a sua capacitação pessoal, profissional e educacional? 4. Você tem 

acesso à cultura? 5. Você pratica esportes? 6. Como é sua autoestima? 7. Como você vê 

seu futuro? 8. Você tem plano de saúde ou acesso a rede privada? 9. Você tem problemas 

de saúde? 10. Você consome álcool e cigarro? 11. Qual é o seu faturamento, atualmente? 

12. Você tem conta em banco? 13. Você faz compras no mercadinho do bairro? 14. O que 

você mais consome? 15. Quantas refeições você faz por dia? 

O resultado desses levantamentos, bem como informações colhidas ao longo do 

curso/programa deverá ser entregue em forma de relatório na complementação da 
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prestação de contas da entidade. 

A OSC deverá ter todos os meios, todas as estruturas, necessários para a realização 

do Programa online para Desenvolvimento de Habilidades Empreendedoras. 

A OSC deverá incluir, em todos os materias disponibilizados e nas plataformas 

digitais a identidade visual da STAS, a identidade visual do Projeto RS TER e a 

identidade visual do Governo do RS. O contato para solicitação das devidas logomarcas 

pode ser realizado através dos telefones: 51 3288-6414 ou 3288-6436 e através do e-mail: 

felipe-farias@stas.rs.gov.br 

A OSC deverá elaborar e confeccionar o material digital para os alunos. 

A OSC deverá emitir Certificado de Conclusão do Curso.  

A OSC para o acompanhamento e assessoramento no curso e pós-curso deverá 

disponibilizar:  

- Incubação/assessoramento/acompanhamento de 180 dias por aluno no pós-

curso; 

- Equipe – central de atendimento (assessoramento ativo e passivo em tempo 

integral); 

- Equipe de Atendimento Digital. 

A OSC deverá ter os recursos humanos necessários: professores para aulas ao vivo 

e equipe de designers para gestão de marcas. 

Na gestão de tecnologia da informação e dados, a OSC deverá ter capacidade de:  

- Sistema de sala de aula online – Educação a Distância - EAD; 

- Sistema de inscrições com página (home) personalizada; 

- Atendimento ao usuário; 

- A OSC deverá emitir relatórios de análise de Dados e Relatórios de Execução, 

60, 120, 180 dias: 

a) relatório de Execução: com indicadores relacionados à turma e perfil do aluno 

(mínimo 10 indicadores); 
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b) relatórios de 60, 120 e 180 dias pós-curso: com indicadores apresentados no 

relatório de execução e indicadores relacionados aos negócios dos alunos (mínimo 12); 

c) relatório de Impacto Social – mínimo 12 (doze) indicadores. 

A OSC deverá disponibilizar o programa contendo no mínimo 60h de curso 

Online e disponibilizar a inscrição através de formulário padrão em plataforma digital 

específica. 

O custo total para realização do programa (curso/mentoria/mentoria por 180dias) 

deverá estar dentro da proposta entre valor mínimo de R$ 200,00 e no máximo R$ 250,00 

por aluno. Observado o valor total na qual a parceria não excederá o valor de 350.000,00, 

deste edital, sendo desclassificada a organização da sociedade civil que apresentar valor 

que ultrapasse o específicado. 

A meta do Programa online para Desenvolvimento de Habilidades 

Empreendedoras é a formação, capacitação, assessoramento e acompanhamento de, no 

mínimo, 1.400 (hum mil e quatrocentos) alunos inscritos. Devendo conter em cada turma, 

on-line, 50 alunos.  

 

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONCEDENTE  

 

Meta 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

 

Meta 1 – 50% do Valor 

do Montante da Parceria 

R$ 175.000,00 

    Meta 2 – 50% restante do valor 

R$ 175.000,00  

    

Meta 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 
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7. CRONOGRAMA DE EXCUÇÃO 

META ESPECIFICAÇÃO 

INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

UNIDADE QUANTIDADE Início Término 

        

Meta Curso       

 
Curso Online 

Desenvolvimento de 

Habilidades Empreendedoras 

Horas/Aula 

 

Turma 

 

Quantidade 

60 Horas/Aula 

 

Mínimo 28 Turmas 

 

Mínimo 1.400 alunos 

A partir da 

publicação no 

DOE/RS 

 

450 dias 

(15meses) 

 

Acompanhamento/Incubação/ 

Assessoramento - após Curso 

online 

Dias 180 

 

Meta 1 
Execução de 50% do Curso 

online 
    

Etapa 1 

Primeiras Turmas. 

Realização do Curso. 

Capacitando  50 % dos 

inscritos 

Horas/Aula 

 

Turma 

 

Quantidade 

60 Horas/Aula 

 

(50%) das turmas 

 

(50%) dos alunos 

A partir da 

publicação no 

DOE/RS 

 

60 dias 

(2 meses) 

Etapa 2 

Restante das Turmas. 

Realização do curso. 

Capacitando os 50% restantes 

dos inscritos 

Horas/Aula 

 

Turma 

 

Quantidade 

60 Horas/Aula 

 

50% restante das turmas 

  

50% restante dos alunos 

Início após 

realização do 1º 

módulo  

30 dias 

(1 mês) 

 

Meta 2 
Execução do 

Acompanhamento 
    

Etapa 1 

Acompanhamento/Incubação/ 

Assessoramento. 

Após finalizado o curso - 

Meta 1 - Etapa 1  

Central de atendimento 

(assessoramento ativo e 

passivo em tempo integral) 

Dias 180 dias 

Começa o 

acompanhamento 

após a finalizado o 

curso: Meta 1 – 

Etapa 1  

180 dias 

(06meses) 

 

 

Etapa 2 

Acompanhamento/Incubação/ 

Assessoramento.  

Após finalizado o curso - 

Meta 1 - Etapa 2 

central de atendimento 

(assessoramento ativo e 

passivo em tempo integral) 

Dias 180 dias 

Começa o 

acompanhamento 

após a finalizado o 

curso Meta 1 – 

Etapa 2 

180 dias 

(06meses) 
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8. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

ATIVIDADES        DESCRIÇÃO                                                                    PRAZO 

Nº      

1 

Apresentação da Plataforma Digital do Curso 

Online para Desenvolvimento de Habilidades 

Empreendedor com a identidade visual: STAS, 

Projeto RS TER e logo marca do governo do 

estado.  

A partir da 

publicação no 

DOE/RS 

 

 Até 15 dias 

 

2 
Período de Inscrição no Curso Online – 

Plataforma específica.  

 Período de Inscrição 

A partir da 

publicação no 

DOE/RS 

 30 dias de 

inscrição 

3 
Realização do curso. 

Meta 1 Etapa 1  

Após inscrição no 

curso. 
 Até 30 dias 

4 
Realização do curso 

Meta 1 Etapa 2  

Após realizado Meta 

1 – Etapa 1  
Até 30 dias 

5 

Acompanhamento/Assessoramento/Incubação. 

180 (cento e oitenta Dias) 

Logo após realizado Meta 1 – Etapa 1 

Após Meta 1 – 

Etapa1 
 180 dias 

6 

Acompanhamento/Assessoramento/Incubação. 

180 (cento e oitenta Dias) 

Logo após realizado Meta 1 – Etapa 2 

Após Meta 1 – 

Etapa2 
180 dias 

7 Emissão de Certificados de Conclusão do Curso 

Após finalizar o curso 
da Meta 1 - Etapa 1 
Após finalizar o curso 
da Meta 1 - Etapa 2 

30 dias 

8 
Emitir relatório de execução com indicadores 

relacionados as turmas e o perfil dos alunos 

Logo após concluído 

a Meta 1 Etapas 1 e 2 
Emitir relatório para 
acompanhamento da 
STAS e, também, 
entregar na prestação 
de contas final da 
parceria. 

30 dias 

9 

Emitir Relatórios de 60, 120 e 180 dias, após 

curso. (incubação/assessoria/acompanhamento) 

Com os indicadores apresentados no relatório de 

execução + indicadores relacionados aos negócios 

dos alunos 

Emitir relatório para 
acompanhamento da 
STAS e, também, 
entregar na prestação 
de contas final da 
parceria. 

Conforme 

os prazos já 

estipulados 
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10 

Emitir Relatório de Impacto Socioeconômico 

A pesquisa deverá ser aplicada antes de iniciar a 

incubação e ao final do projeto. 

- 
Prestação de 

Contas da 

Parceria 

11 
Disponibilizar para STAS - Vídeo/resumo do 

Projeto - com fotos e depoimentos 
- 

Na prestação 
de Contas 
Final da 
parceria 

12 
Disponibilizar para STAS - Ebook com os 

principais casos de sucesso do projeto 

Na prestação de Contas Final da 
parceria 

 

9. PÚBLICO ALVO 

 

Os empreendedores, informais e formais, MEI’s, proprietários de micro e 

pequenas empresas urbanas ou rurais, pessoas que possuam uma ideia de negócio e não 

têm conhecimento para implementá-lo, que buscam técnicas e ferramentas de 

aprimoramento em empreendedorismo podem aderir ao programa. Estas pessoas devem 

ter idade igual ou superior a 18 anos; jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade 

terão preferência nas inscrições; ter um negócio próprio em qualquer estágio, possuir 

uma ideia de negócio, ter vontade de empreender. Essa capacitação, através dos conteúdos 

abordados, assessoria e acompanhamento dos empreendedores, busca fortalecer, 

estimular e construir as bases para desenvolver as competências necessárias para gerir 

seus empreendimentos.  

 

10. EQUIPE DE TRABALHO 

 

A Organização da Sociedade Civil – OSC deverá indicar o gestor do projeto e 

substituto (nome completo e CPF) responsável pela execução e acompanhamento da 

parceria devendo possuir graduação e/ou especialização ou experiência comprovada. 

O quadro técnico com capacidade organizacional e operacional para as atividades 

do projeto digital, professor/tutor para aulas, equipe de acompanhamento durante todo o 
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programa, equipe técnica de atendimento digital e equipes de plataformas de atendimento, 

acompanhemento e assessoria. Portanto, todos os meios necessários para atender os 

requisitos do progama online. 

 

11. MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO E INDICADORES DE 

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

 

A STAS indicará uma Comissão de Monitoramento e Avaliação e o Gestor da 

parceria, para realizar o acompanhamento da execução do projeto, bem como o 

monitoramento e a avaliação do atingimento dos objetivos definidos neste Termo de 

Referência e no Plano de Trabalho pactuado. 


