
RECUPERAÇÃO DE MICRO E 
PEQUENOS NEGÓCIOS
MONITORAMENTO DO PROGRAMA 19

“Vem ver moça, só pintaram a parte de fora para aparecer na propaganda, dentro ainda está tudo quebrado” (Atingido de Barra Longa)
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Com base nas entrevistas realizadas, a 

partir de amostragem, pode-se verificar 

que o atendimento emergencial previa 

a reconstrução de infraestrutura 

atingida, a reposição de equipamentos 

e insumos, pagamento de aluguel e o 

pagamento de boletos de fornecedores 

dos M&PN atingidos. O dado 

apresentado pela Ramboll, levantado 

em entrevistas realizadas a partir 

de amostragem, difere dos registros 

da Fundação Renova, segundo os 

quais mais de 98% são dados como 

“finalizados”. Em geral, os negócios 

atendidos se queixam da qualidade do 

material reposto. Ainda, a Fundação 

não possui comprovantes de todos 

os pagamentos de boleto realizados, 

não sendo possível atestar esse tipo 

de atendimento. Importante destacar 

que os M&PN localizados em Regência 

e Povoação não contaram com o 

atendimento emergencial, mesmo 

fazendo parte da área de abrangência 

do programa definida pelo TTAC.

CRONOGRAMA

ORÇAMENTO

Orçamento Total Planejado R$ 21,61 milhões

Orçamento Gasto R$ 7,32 milhões

34%

PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO DE MICRO E 
PEQUENOS NEGÓCIOS

OBJETIVO RESUMIDO 
Recuperar Micro & Pequenos Negócios (M&PN) na área de Fundão até Candonga (MG) e nos 
distritos de Regência e Povoação, em Linhares (ES), no que diz respeito aos negócios formais   
e/ou informais, incluindo trabalhadores autônomos e Microempreendedores Individuais (MEIs).

Com base nas entrevistas realizadas, 

a partir de amostragem, pode-se 

verificar que na maioria dos casos, 

o que se observa é que a retomada 

do negócio e a recuperação dos 

níveis de renda se deram graças ao 

esforço do empreendedor atingido, 

que não pôde contar com a devida 

rapidez nas ações executadas pela 

Fundação Renova, nem mesmo na 

fase emergencial.

AÇÕES ESTRUTURANTES
A execução de ações estruturantes 

junto aos M&PN atingidos conta hoje 

com diversas consultorias, concentradas 

nos municípios de Mariana (MG) e 

Barra Longa (MG), voltadas para a 

elaboração de Planos de Negócios para 

os negócios atuais – e não aqueles que 

serão instalados no reassentamento. 

De acordo com a Fundação Renova, 

apenas dois negócios atingidos 

receberam, até o momento, a estrutura, 

equipamentos e insumos necessários 

para a retomada de suas atividades 

pós-consultoria. 

No caso das consultorias prestadas 

pelo Sebrae-MG, com o encerramento 

do contrato em dezembro de 2019, 

negócios atendidos não receberam 

a devolutiva do trabalho realizado, o 

que foi ainda mais adiado em função 

da pandemia do novo coronavírus. 

Em Rio Doce (MG) e Santa Cruz 

do Escalvado (MG) apenas seis (6) 

M&PNs contaram com a Assessoria do 

Sebrae-MG. De acordo com a base de 

empresas cadastradas na Fundação, 

esses municípios reúnem 46 negócios 

atingidos. 

5,9%

Masteplan Agosto/2017 Masteplan Junho/2020 Diferença em dias

Início 06/11/2015 01/11/2016 361

Término 12/09/2020 30/12/2022 839

Já no Espírito Santo, embora a planilha de gestão 

do programa indique o atendimento pelo Sebrae-

ES a 61 M&PNs, a Ramboll teve acesso a apenas 

41 diagnósticos e existem 137 empresas dessas 

localidades cadastradas na Fundação. Desde o 

encerramento do contrato com o Sebrae-ES, em 

agosto de 2019, não houve mais atendimentos aos 

M&PNs do Estado. A consultoria contratada para 

dar continuidade ao trabalho foi mobilizada apenas 

em janeiro de 2020 e não conseguiu iniciar os 

atendimentos antes da pandemia. 

Em dezembro de 2019 foi concluído um estudo sobre 

danos econômicos decorrentes do rompimento da 

barragem de Fundão nas chamadas “Novas Áreas”, 

que seria fundamental para o início dos atendimentos 

do PG19 nos municípios capixabas de Aracruz, 

Conceição da Barra, Fundão, São Mateus e Serra. 

Porém, a demora para entrada da nova consultoria 

em campo adiou, mais uma vez, o atendimento nessa 

região. 

ATENDIMENTO A ARTESÃOS E AREEIROS
O atendimento a artesãos está limitado atualmente 

aos municípios de Mariana e Barra Longa, por meio 

de atendimentos coletivos a grupos locais. Já no 

atendimento a areeiros, mesmo com o investimento 

feito pela Fundação para realização de um 

diagnóstico desse público nos municípios de Aimorés 

(MG), Baixo Guandu (ES), Colatina (ES), Marilândia 

(ES) e Resplendor (MG), não houve desenvolvimento 

de qualquer ação voltada a esses empreendedores até 

o momento.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA

Percentual de M&PNs atendidos pelo PG 19

66 de 1120
Data de verificação: ago/2020

M&PN QUE VALIDAM A FINALIZAÇÃO DO 
ATENDIMENTO EMERGENCIAL

(RESULTADOS DE ENTREVISTAS DE CAMPO)

4 de 30
Territórios 1 e 2

13%

NEGÓCIOS QUE RETOMARAM A 
RENDA À SITUAÇÃO PRÉ-DESASTRE

(RESULTADOS DE ENTREVISTAS DE CAMPO)

9 de 18
Territórios 1, 2 e 6

50%

Os atendimentos são verificados por meio do cruzamento entre a 

planilha de gestão do programa e o banco de dados de empresas 

cadastradas na Fundação Renova. Profissionais autônomos 

cadastrados não estão identificados nessa base, pois, como 

destacado entre os pontos críticos na próxima página, não há, 

em nenhuma base de dados compartilhada com a Ramboll até 

o momento, um conjunto que reúna a totalidade dos perfis que 

deveriam ser atendidos pelo programa conforme o TTAC.

STATUS DO PROGRAMA: NÃO APROVADO PELO CIF 
(COMITÊ INTERFEDERATIVO)



PONTOS CRÍTICOS

• A gestão dos dados do programa executada pela Fundação Renova não permite saber quantos M&PNs de 

fato deveriam receber atendimento pela Fundação, havendo controle pela equipe do programa apenas sobre 

aqueles que são efetivamente atendidos. Ainda assim, o controle existente é falho, havendo alterações de 

situação dos negócios, números de identificação e exclusão de nomes cujo rastreio se iniciou recentemente 

e apenas de forma parcial.

• Enquanto o TTAC determina que o Cadastro deverá ser a “porta de entrada” para os demais programas, 

havendo o devido encaminhamento do atingido aos programas de seu direito, no caso do PG19 a Fundação 

Renova atende apenas aqueles que manifestaram interesse em receber o atendimento. Portanto, não há, em 

nenhuma base de dados compartilhada com a Ramboll até o momento, um conjunto que reúna a totalidade 

dos perfis que deveriam ser atendidos pelo programa conforme previsto no TTAC. Tais perfis são os 

seguintes: “micro e pequena empresa; empresa de pequeno porte; empreendedor individual; trabalhadores 

que têm o próprio negócio, formalizado ou não; e trabalhadores por conta própria, sem vínculo de emprego 

formal ou informal.”

• A abrangência do programa continua restrita aos municípios localizados de Fundão até Candonga, no 

Estado de Minas Gerais, e Regência e Povoação, no Estado do Espírito Santo, mesmo havendo danos já 

identificados a micro e pequenos negócios em toda  a calha do Rio Doce, a partir de levantamentos e/ou 

estudos realizados pela própria Fundação Renova e deliberações do CIF orientando sobre a necessidade de 

expansão.

• Os critérios e as políticas utilizadas pela Fundação Renova para classificar os negócios que foram atingidos, 

direta ou indiretamente, seguem sem definição clara, nem validação pelo Sistema CIF.
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