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1. A História do
Município de
Caarapó/MS
Caarapó é um município

da

região Centro-Oeste do país, situado na
Mesorregião do Sudoeste do Estado de
Mato Grosso do Sul, na Microrregião de
Dourados. Conforme descreve o site
Portal da Cidade - Caarapó1, o nome do
município é um termo oriundo da língua
guarani e significa “raiz de erva mate”.
Figura 1 - Localização de Caarapó

Em 1927 nasceu o povoado de
Caarapó, encabeçado por Nazário de
Leon e Manoel Benites, de maneira a
atender
à
necessidade
do
estabelecimento de um ponto de pouso
para os tropeiros que se direcionavam
ao norte do Estado ou ervateiros que
afluíam do Paraguai.

O povoamento da região que hoje
constitui o Município de Caarapó foi
iniciado pelos “mineiros”, como eram
chamados
os
empregados
da
Companhia Mate Laranjeira, que se
dedicavam à extração da erva-mate
nativa.

A Companhia Mate Laranjeira,
concessionária da exploração de ervamate na região, entregava áreas
previamente delimitadas a terceiros,
chamadas de sesmarias, onde deveriam
ser construídas “Rancheadas” ou casas
sedes juntamente a uma larga trilha que
permitisse o escoamento da produção
de erva-mate.
Trilhas conhecidas no vocabulário
indígena como “tape-jacienda”, se
prolongavam até às margens do Rio
Amambaí, deste ponto em diante, o
transporte era efetuado por via fluvial
até os centros consumidores.

Fonte: Revista Globo Rural
1

Portal da Cidade - Caarapó:
https://caarapo.portaldacidade.com
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Figura 2 - Linha Temporal do Histórico de Caarapó/MS

16/11/1948: Criado o distrito de Caarapó
1927: Origina-se o povoado de

através da Lei Estadual nº 188, nomunicípio
de Dourados.

Caarapó.

01/01/1979: Em divisão
territorial, o município é constituído
de 4 Distritos: Caarapó, Cristalina,
Juti, e Nova América.

11/11/1963: Por Lei Estadual nº 1.944,
Naviraí é desmembrado do Município de
Caarapó e elevado à categoria de município.

26/12/1963: Por Lei Estadual nº
2.115, é criado o Distrito de Nova América,
incorporado ao Município de Caarapó

14/12/1987: Desmembramento do
Distrito de Juti do Município de Caarapó,
o qual é elevado à categoria de município.

15/07/1997:Em divisão territorial o
município é constituído de 3 Distritos:
Caarapó, Cristalina e Nova América.

14/12/1963: Pela Lei Estadual nº
2.061, é criado o Distrito de Cristalina e
incorporado ao Município de Caarapó.

20/12/1958: Elevado à categoria
de município por meio da Lei Estadual
nº 1.190.

01/07/1960: Em divisão territorial, o
município é constituído de 3 distritos:
Caarapó, Juti e Naviraí.

2021
Fonte: IBGE. Elaboração Própria.
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O distrito de Caarapó foi elevado à
categoria de município, pela lei estadual
nº 1.190, de 20 de dezembro de 1958,
sendo desmembrado do município de
Dourados.
A história de Caarapó está
intimamente ligada à exploração da
erva-mate nativa, abundante nesta
região do Estado no século passado. No
entanto, as atividades relacionadas à
exploração madeireira, à agricultura e à
pecuária têm se destacado no período
mais recente de sua história. A migração
de agricultores e pecuaristas do Sudeste
e do Sul do País, da mesma forma como
produtores advindos do Paraguai, foi
responsável
não
apenas
pelo
desenvolvimento econômico local, mas
também
pela
mescla
cultural
atualmente observada no município.

1. Dados Geográficos e
Demográficos de
Caarapó/MS

Os municípios com os quais Caarapó
faz divisa são: Dourados, Juti, Fátima do
Sul, Vicentina, Laguna Carapã e
Amambai. Está situado a 52 quilômetros
de Dourados e a 273 quilômetros da
capital do Estado, sendo possível acesso
à ambas as localidades através da BR163.
O município está sob ação do
clima tropical com estação seca, ou
tropical de savana, sua vegetação é
caracterizada como Cerrado com
latossolo roxo. Sua hidrografia é
pertencente à Bacia do Rio da Prata,
sendo os rios Aporé, Sucuriú, Verde,
Pardo, Ivinhema, Amambai e Iguatemi
os quais se destacam na região do
município.
A altitude média do território do
município é de 390 metros, embora em
alguns pontos sejam observadas
altitudes mais elevadas, com altitude
máxima de 539 metros acima do nível
do mar, conforme dados do site
Topographic-map.

Figura 3 - Mapa Topográfico de Caarapó/MS

Fonte: topographic-map.com
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Gráfico 1 - Temperaturas Máximas e Mínimas e Nível de Precipitação em Caarapó/MS, em
Graus Celsius e Milímetro por Metro Quadrado

Máxima (°C)

Fonte: Climatempo. Elaboração Própria.

Há
significativa
correlação
positiva (0,81) entre o nível de
temperatura
e
a
precipitação
observadas, havendo assim uma relação
linear positiva entre as duas variáveis,
neste sentido, em meses mais quentes
há a tendência da ocorrência de chuvas
mais volumosas, da mesma forma como
o contrário também é verdadeiro.

2

A medida pluviométrica de 1mm equivale ao
volume de 1 litro de chuva sobre uma área com
superfície igual a 1 metro quadrado.

Gráfico 2 - População Total de
Caarapó/MS - Em Mil Habitantes
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O nível de precipitação2 médio
mensal constatado em Caarapó é de
131,67 mm, segundo informações do
Climatempo, sendo os meses de abril,
maio, junho, julho e agosto aqueles que
apresentam diminuição do nível de
chuva, atingindo o nível mais baixo no
mês de julho, quando é observado o
valor médio de 67 mm.

Fonte: IBGE e Semagro/MS. (1) Censo Demográfico - IBGE;
(2) Contagem da População; (3) Estimativa.

A população do município está
em constante expansão desde 2006, a
comparação entre os valores obtidos
através dos Censos Demográficos
realizados pelo IBGE3 em 2010 e em
2000 exemplifica tal condição, neste
período a taxa anual média de
crescimento populacional foi igual a
2,21%.

3

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística
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No período posterior a 2010, ano
no qual foi medida a quantidade de
25,77 mil habitantes, as estimativas de
crescimento populacional utilizadas
pelo instituto têm considerado uma taxa
de crescimento anual média igual a
1,55%.
Gráfico 3 - População de Caarapó por
Sexo, em Mil Habitantes - 2010
12,92
50%

12,85
50%

ao Censo Demográfico de 2000, quando
a população urbana representava
70,77% do total.
A Pirâmide Etária da população
de Caarapó ilustra concentração na faixa
que considera aqueles residentes entre
0 e 29 anos, com valor igual a 56,01% do
total, enquanto nas duas outras faixas
(30 a 59 anos e 60 a 80 anos ou mais), a
concentração é igual a 34,57% e 9,42%
respectivamente.

Homens
Mulheres

Fonte: Censo Demográfico - IBGE.

Gráfico 4 - População de Caarapó por
Situação de Domicílio, em Mil Habitantes 2010
7,46
29%

18,31
71%
Urbana
Rural

Fonte: Censo Demográfico - IBGE.

Segundo o Censo Demográfico
de 2010, a população de Caarapó estava
concentrada na área urbana (71,06%),
fato que não se alterou ao se comparar
Gráfico 5 - Pirâmide Etária da População de Caarapó - 2010

Fonte: Censo Demográfico - IBGE. Elaboração Própria.

Fonte: Campo Grande News
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2. Dados Socioeconômicos de Caarapó
Gráfico 6 - Produto Interno Bruto de Caarapó por Grande Setor, em Milhões de Reais
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Fonte: IBGE. Elaboração Própria.

Conforme dados do IBGE, o PIB4
de Caarapó é composto principalmente
pelos setores agropecuário e de
serviços, em 2018 os dois setores
somados representavam 55,89% do PIB
municipal. Na comparação dos dados de
2010 e 2018, o setor industrial
apresentou variação na representação
do total do PIB igual a 5,86% passando
de 15,50% em 2010 para 21,37% em
2018, enquanto os setores de
administração pública e impostos
tiveram suas representações diminuídas
neste mesmo período em 2,53% e 4,60%
do total, respectivamente.
A partir do ano de 2015 a 2018 a
taxa média anual de crescimento do PIB
municipal foi igual a 9,88%, decrescendo
4

PIB - Produto Interno Bruto.

apenas no período de 2016 para 2017,
no qual houve decréscimo de 5,3%.
De maneira a comparar o
desempenho
dos
aspectos
socioeconômicos de Caarapó com seus
pares no Estado de Mato Grosso do Sul,
são expostos os gráficos a seguir.
Para tanto, selecionou-se Água
Clara devido ao porte de sua economia
ser semelhante à de Caarapó e pelo fato
deste ter apresentado elevada taxa de
crescimento econômico, característica
que também motivou a seleção do
município de Jaraguari para esta análise
comparativa, embora este último
apresente porte econômico, relativo ao
PIB, menor que os outros dois citados
anteriormente. Nota-se que Água Clara
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Gráfico 7 - Produto Interno Bruto do Estado de Mato Grosso do Sul, em Milhões de Reais 2013 a 2018
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Fonte: IBGE. Elaboração Própria.

apresentou elevada taxa de crescimento
econômico no período compreendido
na análise, fato explicitado pela
Variação Total e Média de seu PIB no
período de 2013 a 2018 (185,23% e
26,12% a.a.). No quesito de maior taxa
de variação média, Água Clara situou-se
na segunda colocação de 79 municípios,
superado apenas por Jaraguari.

economia de Jaraguari, sendo mais
representativo ao porte do município
que o recente avanço econômico
refletido no PIB represente altas taxas
de crescimento percentual.
Dessa mesma forma, municípios
com a economia mais desenvolvida,
como Campo Grande, Dourados e Três
Lagoas tendem a apresentar taxas de
crescimento médio que se aproximam
da apresentada pelo Estado. Assim,
dentre estes três municípios, apenas
Três Lagoas (VM = 12,24% a.a.) superou
a taxa de crescimento média do Mato
Grosso do Sul (VM = 9,16% a.a.).

Neste sentido, o município de

Jaraguari foi o qual exibiu maior taxa de
crescimento médio no Estado como um
todo, passando de um PIB de R$ 129
milhões de reais em 2013 para R$ 475
milhões em 2018. Tal fato, é em parte
justificado devido ao tamanho da

Gráfico 8 - Produto Interno Bruto dos Municípios de Caarapó, Água Clara e Jaraguari em
Milhões de Reais - 2013 a 2018
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Fonte: IBGE. Elaboração Própria.
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Gráfico 10 - Produto Interno Bruto dos Municípios de Campo Grande, Três Lagoas e
Dourados em Milhões de Reais - 2013 a 2018
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Fonte: IBGE. Elaboração Própria.

Ao considerar o PIB Real5 do
município de Caarapó, é observado
crescimento real médio igual a 4,80% ao
ano no período de 2015 a 2018, este
valor é resultante do crescimento real
da economia municipal ao retirar da
análise o efeito da inflação, neste caso
medida pelo IPCA, sobre o produto.
Gráfico 9 - Variação do PIB Real de Caarapó (%a.a.) a
Preços de Dezembro de 2018
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Gráfico 11 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA (%a.a.)
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Fonte: IBGE e IPEA Data. Elaboração Própria
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O PIB real ajusta os valores do PIB pelas
variações inflacionárias, utilizou-se o índice (dez.
1993 = 100) do IPCA publicado no Ipeadata. A

Os empregos em Caarapó no ano
de 2015 concentraram-se em empresas
classificadas como atuantes na Seção
CNAE6 “Indústria de Transformação e
Agricultura,
Pecuária,
Produção
Florestal, Pesca e Aquicultura”.
Ao comparar a concentração das
vagas de emprego em 2015 com aquelas
observadas em 2019 é evidente o
crescimento da representação destas
concentrações nos estabelecimentos
classificados como atuantes na
“administração pública, defesa e
seguridade social” e “agricultura,
pecuária, produção florestal, pesca e
aquicultura”,
respectivamente
avançando de 13,7% para 17% e 25,8%
para 28,7% do total. Por outro lado, a
Indústria de transformação que em
2015 oferecia 25% dos vínculos
empregatícios passou a oferecer 17,7%
em 2019.
Já em relação à quantidade de
empregos nos municípios do Estado de
Mato Grosso do Sul, Caarapó se situa na
série de dados foi deflacionada a preços de
dezembro de 2018.
6
CNAE - Código Nacional de Atividade
Econômica.
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Gráfico 12 - Vínculos Empregatícios em Caarapó por Seção CNAE - 2015 a 2019
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Fonte: RAIS. Elaboração Própria.

57ª posição, de um total de 79
municípios e o Estado, no quesito
variação percentual total do período de
2013 a 2019, variando 2,12%. Paraíso
das Águas foi o município que obteve
maior crescimento percentual na
quantidade de empregos, passando de
234 em 2013 para 1.668 em 2019.

corresponde a uma variação percentual
de -14,12%. Os únicos municípios do
Estado que tiveram a diminuição
percentual de vagas de emprego em
grandeza superior à observada em Três
Lagoas foram Anaurilândia (-18,58%) e
Batayporã (-47,82%).
No período mais recente, os
empregos de Caarapó se apresentam
em um nível menor do que o qual foi
observado no ano de 2019. Os dados
mensais do CAGED7, no período de
julho de 2020 e agosto de 2021, ilustram
a menor empregabilidade no município.

Outro município que merece
destaque é Três Lagoas, sendo este o
qual sofreu mais negativamente em
relação à quantidade absoluta de vagas
de emprego, havendo no período a
diminuição de 6.114 vagas, o que

Tabela 1 - Quantidade de Vínculos Empregatícios no Estado de Mato Grosso do Sul e Municípios - 2013 a 2019
Ano
Dourados
Mato Grosso do Sul
Caarapó
Campo Grande
Três Lagoas

2013
53.936
635.625
6.143
273.385
43.291

2014
65.214
653.578
6.345
281.596
35.264

2015
64.016
645.620
6.516
275.176
34.630

2016
63.102
633.554
6.086
264.741
37.577

Fonte: RAIS. Elaboração Própria.
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Cadastro Geral
Desempregados.

de

Empregados

e

2017
64.236
639.387
6.677
264.839
35.299

2018
57.208
645.170
6.567
270.871
35.174

2019
64.037
664.746
6.273
276.070
37.177

Variação Total Posição
18,73%
20º
4,58%
52º
2,12%
57º
0,98%
61º
-14,12%
78º
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Gráfico 13 - Estoque de Empregos em Caarapó - Julho/2020 a Agosto/2021
5.880

5.850
5.662

5.712

5.725

5.943

5.957

jul/21

ago/21

5.675

5.618

ago/20 set/20

5.989

5.761

5.491

-6,14%
jul/20

5.939

out/20 nov/20 dez/20

jan/21

Fonte: CAGED. Elaboração Própria.

De julho de 2020 a janeiro de
2021 houve diminuição no estoque de
empregos da grandeza de 6,14%, sendo
este o mês que apresenta o menor valor
desta variável. De janeiro de 2021 em
diante, o estoque de empregos em
Caarapó aumentou constantemente,
atingindo em agosto do mesmo ano a
quantidade
de
5.957
pessoas
empregadas no município.
A massa salarial mensal do
município concentra-se em empregos
ofertados por empresas classificadas na
Seção CNAE de Agricultura, Pecuária,
Produção Florestal e Aquicultura, tal
ocorrência se dá ao fato da quantidade
de empregos se concentrarem neste
tipo de empresas, mas também, por
conta
destes
empreendimentos
oferecerem salários mais elevados

+8,49%

5.538

fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21

quando
comparados
com
empreendimentos de outras seções
CNAE, conforme ilustra o Gráfico 16.
Gráfico 14 - Evolução da Massa Salarial
Mensal Total em Caarapó, em Milhões de
Reais - 2015 a 2019
19,10

18,36

18,57
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2019

Fonte: RAIS. Elaboração Própria.

No gráfico abaixo é possível
observar a concentração salarial entre
as quatro Seções CNAE mais
representativas no município, da
mesma maneira como a evolução da
massa salarial total, que passou de R$
14,57 milhões em 2015 para R$ 18,57
milhões no ano de 2019.

Gráfico 15 - Concentração Salarial de Caarapó por Seção CNAE, em Milhões de Reais ao Mês - 2015 e 2019
AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PRODUÇÃO FLORESTAL,
PESCA E AQÜICULTURA

16,25%

AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PRODUÇÃO FLORESTAL,
PESCA E AQÜICULTURA

14,73%

PÚBLICA,
29,67% ADMINISTRAÇÃO
DEFESA E SEGURIDADE

32,71% ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
DEFESA E SEGURIDADE
SOCIAL

SOCIAL

2015

INDÚSTRIAS DE
TRANSFORMAÇÃO

14,86%

2019

R$ 14,57 MM
22,94%

R$ 18,57 MM
16,28%

COMÉRCIO, REPARAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES
E MOTOCICLETAS
OUTRAS ATIVIDADES

Fonte: RAIS. Elaboração Própria.

INDÚSTRIAS DE
TRANSFORMAÇÃO

14,87%

COMÉRCIO, REPARAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES E
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21,15%
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Gráfico 16 - Distribuição dos Vínculos Empregatícios das Seções CNAE Mais Representativas no Município de
Caarapó, por Faixas Salariais, em Salários Mínimos - 2015 a 2019
2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2017

Mais de 20

15,01 a 20

10,01 a 15

7,01 a 10

5,01 a 7
2018

2019

Fonte: RAIS. Elaboração Própria.

Como pode ser observado pelos
gráficos acima, na seção CNAE
relacionada à agropecuária, produção
florestal e pesca há concentração dos
salários nas faixas de 2,01 a 3 salários
mínimos,
enquanto
empregos
oferecidos
pela
indústria
de
transformação se concentram na faixa
de 1,51 a 2 salários mínimos.
Administração
pública
se
assemelha à seção relacionada à
agropecuária na questão de a
concentração dos salários estar na faixa
de 2,01 a 3 salários mínimos. De outra
maneira, os salários ofertados por
estabelecimentos comerciais e de
reparação de veículos são os que se
apresentam com concentração na
menor faixa dentre as quatro seções
selecionadas, na faixa 1,01 a 1,5 salários
mínimos.
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Em relação aos empregos do Estado
de Mato Grosso do Sul, é possível
concluir que estes concentram-se na
faixa de remuneração de 1,01 a 1,50
salários mínimos, e que de 2015 para
2019 esse panorama não se alterou
drasticamente, sendo os empregos
desta faixa concentrados em 31,06% do
total de vagas em 2015, enquanto que
no ano de 2019 passou a 30,42% do
total.
Gráfico 17 - Massa Salarial Mensal no Estado de Mato
Grosso do Sul, em Milhões de Reais - 2015 a 2019
R$ 1.470,09

2015

R$ 1.570,52

R$ 1.678,74

2016

Fonte: RAIS. Elaboração Própria.

2017

R$ 1.759,42

2018

R$ 1.876,02

2019
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Gráfico 18 - Representatividade da Massa Salarial Mensal dos Municípios em Relação ao Total do Estado 2015 a 2019
51,9%

50,6%

9,0%

9,2%
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Três Lagoas
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1,0%

1,0%
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0,1%

0,1%
Jaraguari

2019

Fonte: RAIS. Elaboração Própria.

Campo Grande é o município com
maior massa salarial no Estado, com R$
949,53 milhões de reais em 2019. Muito
do avanço da massa salarial dos
municípios é explicado pelo progresso
do salário mínimo no Brasil, que varia
constantemente ano a ano. Em 2015 o
salário mínimo era representado pelo
valor de R$ 788,00, no ano seguinte, R$
880,00 e em 2019, R$ 998,00.

Estado, nesta mesma faixa e ano, eram
empregues 18,15%. Em 2019 e em uma
faixa de valor mais baixo (de 1,01 a 1,5
salários mínimos), Caarapó empregava
25,14% de seus trabalhadores,
enquanto no Estado eram empregues
30,42%, tais dados ilustram as
características da remuneração dos
trabalhadores de Caarapó frente aos
aspectos empregatícios do Estado.

O município de Três Lagoas, embora
tenha sofrido com a diminuição das
vagas de emprego nos anos de 2013 a
2015, apresentou ligeira recuperação do
emprego em 2019, além disso, houve a
maior oferta de empregos com
remunerações mais elevadas, como é o
caso daqueles situados na faixa de 7,01
a 10 e de 10,01 a 15 salários mínimos
que variaram positivamente de 2,62% e
1,65% em 2015 para 2,90% e 1,81% do
total em 2019, respectivamente.

De modo a avaliar de maneira
mais pormenorizada as empresas
situadas em Caarapó, os dados a seguir
são descritos segundo a Subclasse
CNAE. Em sua totalidade, os
estabelecimentos
em
Caarapó
somavam 738 em 2014, e em 2019
haviam 60 novos estabelecimentos na
cidade, havendo neste ano o total de
798.

Pode-se afirmar que os empregos
em Caarapó concentram-se em faixas
mais elevadas de remuneração quando
comparados com a concentração
apresentada pelo Estado, na faixa de
2,01 a 3 salários mínimos eram
empregues 26,30% do total da mão de
obra do município no ano de 2019, já no

Tais
empreendimentos,
conforme os dados da RAIS,
concentram-se nas subclasses CNAE:
Cultivo de Soja, Criação de Bovinos para
Corte e Comércio Varejista de Artigos do
Vestuário e Acessórios, cada subclasse
representava
em
2019,
respectivamente, 24,94%, 12,66% e
4,51% do total.
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Gráfico 19 - Concentração dos Estabelecimentos em Caarapó por Subclasse CNAE - 2019
Cultivo de Soja

24,9%

Criação de Bovinos para Corte

798

53,6%

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e
Acessórios

12,7%

Transporte Rodoviário de Carga, Exceto
Produtos Perigosos e Mudanças (...)
Cultivo de Outros Cereais não Especificados
Anteriormente

4,5%

2,0%

Demais Subclasses

2,3%

Fonte: RAIS. Elaboração Própria.

O Gráfico 20 ilustra a evolução
dos estabelecimentos no município;
Cultivo de Soja foi a subclasse que
apresentou maior variação positiva
entre os anos de 2014 e 2019, passando
neste período final a ser a subclasse
mais representativa, superando em
quantidade aqueles estabelecimentos
focados na criação de bovinos para
corte, que eram 138 em 2014, no
entanto, em 2019 eram 101, sendo esta
subclasse; “Criação de Bovinos para
Corte”, a qual sofreu maior diminuição
em quantidade de estabelecimentos.
Embora cultivo de soja e criação
de bovinos para corte sejam as

subclasses de empreendimentos mais
representativas do município, é
importante ressaltar o avanço de outras
subclasses como; Lanchonetes, Casas de
Chá, de Sucos e Similares, que no
período considerado houve o saldo
positivo de 8 novos estabelecimentos.
O Gráfico 21 ilustra a relação
anteriormente citada, neste gráfico
estão listadas as dez subclasses que
mais variaram, tanto positiva quanto
negativamente em relação à quantidade
de estabelecimentos durante o período
compreendido entre 2014 e 2019 em
Caarapó.

Gráfico 20 - Evolução da Quantidade das Cinco Subclasses de Estabelecimentos Mais
Representativas em Caarapó - 2014 a 2019

199
122

2014
2015
2016
2017
2018
2019

138

101
31

Cultivo de Soja

Criação de Bovinos para
Corte

Fonte: RAIS. Elaboração Própria.
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Comércio Varejista de Transporte Rodoviário de Cultivo de Outros Cereais
Artigos do Vestuário e Carga, Exceto Produtos
não Especificados
Acessórios
Perigosos e Mudanças
Anteriormente
(...)
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Gráfico 21 - Dez Subclasses CNAE de Estabelecimentos Que Mais Variaram em Quantidade (Tanto Positiva
Quanto Negativamente) no Período entre 2014 e 2019
Cultivo de Soja

77

Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares

8

Cultivo de Outros Cereais não Especificados Anteriormente

7

Criação de Bovinos, Exceto para Corte e Leite

6

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios

5

Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças,
Intermunicipal, Interestadual e Internacional

-5

Obras de Alvenaria

-6

Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, sem Manipulação de
Fórmulas

-6

Criação de Bovinos para Leite

-7

Criação de Bovinos para Corte
Fonte: RAIS. Elaboração Própria.

Em relação à quantidade de
novos estabelecimentos abertos nos
municípios
sul-mato-grossenses
durante este período de análise,
Caarapó destaca-se tanto no período
inicial do biênio 2013/2014 quanto em
2018/2019. No primeiro momento
foram
abertos
42
novos
estabelecimentos, que representam
avanço de 6,03%, contribuindo para um
total de 738 em 2014. Tal feito supera
proporcionalmente a quantidade de
novos estabelecimentos abertos no
Estado (4,09%), conforme exemplifica o
Gráfico 22. Além de Caarapó, Dourados
se destaca também com um incremento
igual a 5,99%.
É possível reparar que as taxas de
variação
da
quantidade
de
estabelecimentos dos municípios se
assemelham. No período entre 2014 e
2015, houve no Estado a abertura de
3.968 estabelecimentos, no entanto,
entre 2015 e 2016 estes apresentaram
decréscimo, e deste período em diante,
no espectro estadual, houve estagnação
na
quantidade
de
novos

-37
-40

-20

0

20
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60

estabelecimentos a operar. Durante
todo o período foram abertos 3.832
estabelecimentos no Estado, atingindo
71.256 estabelecimentos em 2019.
Jaraguari é um município com
comportamento atípico, se difere dos
demais no quesito de abertura de novos
estabelecimentos, fato que pode ser
comprovado pela comparação do
desvio-padrão das taxas de variação da
quantidade
de
estabelecimentos
abertos, igual a 4,75%, enquanto os
demais
municípios
considerados
apresentam média de 2,26%, e como já
ilustrado anteriormente, este foi o
município que mais cresceu no Estado
proporcionalmente à sua economia.
Com os dados expostos e a
análise comparativa realizada, buscouse contextualizar a economia de
Caarapó em relação ao Estado de Mato
Grosso do Sul e seus municípios. Assim,
fica evidente a concentração dos
empreendimentos e a vocação
econômica do município de Caarapó
para o setor agropecuário.

80
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Gráfico 22 - Taxas de Variação da Quantidade de Estabelecimentos nos Municípios e no Estado, em Unidades Variação Ano a Ano de 2013 a 2019
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Fonte: RAIS. Elaboração Própria.

Fonte: Atuaagro.

Fonte: MF Magazine.
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2. O Ambiente de Negócios
A
partir
de
entrevistas
estruturadas, aplicadas in loco nos dias
25 e 26 de outubro de 2021 com a
Prefeitura,
Associação
Comercial,
Associação de Artesãos, Sindicato Rural
e representantes do empresariado local
(comércio e agroindústrias), tem-se o
mapeamento do ambiente de negócios
de Caarapó sob um ponto de vista
realista e participativo.
Sob a ótica do empresariado de
Caarapó, nota-se que a disponibilidade
e qualificação da mão de obra e dos
prestadores de serviços como os
fatores de maior preocupação quanto à
competitividade dos negócios locais,
que de maneira geral, se encontram em
expansão de forma alinhada com o
crescimento da economia da região,
pautada no agronegócio.
As empresas de Caarapó acabam
por realizar contratações de mão de
obra e prestadores de serviços de
Dourados e outras regiões.
As âncoras do município têm a
maior parte de seus fornecedores,
especialmente os de bens, oriundos de
fora do município, até mesmo de fora
do Estado. Isso é decorrente da
inexistência de Centros de Distribuição
em Caarapó, da ausência de vendedores
locais ou ainda da falta de certificações,
em especial de segurança de trabalho,
dos potenciais fornecedores existentes
para atuar com as agroindústrias.
Esses fornecedores, em maior
parte, tiveram o seu primeiro contato
com as empresas locais realizando
visitas de apresentação diretas ou por

meio
de
comerciais.

seus

representantes

No ponto de vista das âncoras, os
fornecedores de Caarapó têm maior
necessidade de atualização nas áreas
de atendimento ao público, vendas e
gestão financeira, seguidos das áreas
de marketing e mídias sociais, pósvenda, técnicas industriais, uso de
aplicativos e sistemas gerenciais,
manipulação
de
alimentos
e
capacitação em meios de hospedagem.
Segregando por setor, o
comércio local de Caarapó, apesar do
bom relacionamento com os clientes, se
depara com o desafio do crescimento da
concorrência das lojas de Dourados e do
e-commerce,
potencializado
pela
pandemia.
Os principais fornecedores das
agroindústrias são prestadores de
serviço da área de mecânica, elétrica e
transporte e logística e vendedores de
equipamentos e ferramentas, materiais
de construção e alimentos.
Os
serviços
de
maior
complexidade são realizados por
empresas de fora e os principais
conflitos com os fornecedores locais
são com os pequenos negócios em
fatores como conformidade, prazo e
pagamentos.
Analisando
as
demandas
internas das empresas de Caarapó
entrevistadas, os pontos de melhoria
mais
citados
são:
rotinas
administrativas, recursos humanos e
gestão de pessoas, técnicas de
produção,
gestão
financeira
e
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tributação, inovação e tecnologia e uso
de aplicativos gerenciais.
Sobre
as
experiências
vivenciadas por essas empresas com o
Sistema S, as de maior impacto para os
entrevistados são os programas de
Jovens Aprendiz do SENAC e SENAI e as
capacitações do SEBRAE.
Das
entrevistas
com
as
associações e sindicato rural, destacase a ausência de ações para mapear
oportunidades aos seus associados e
produtores, um número reduzido de
parcerias e interações com outras
instituições e a necessidade, de forma
generalizada, de modernizar o papel e
ampliar a atuação dessas entidades.
Especificamente quanto ao
artesanato desenvolvido em Caarapó,
chama a atenção a sua potencialidade
de diferenciação por meio da tecelagem
e outros produtos com conceito social,
confeccionados por detentos, índios ou
crianças em situação de vulnerabilidade.
Contudo, nota-se como essencial
aprimorar o design das peças,
atualizando-as com a demanda do
mercado além da necessidade de
impulsionar os artesões e apoiar a
organização em si da associação.
Fomentar
a
cultura
empreendedora, disseminar conceitos
gerenciais para ampliar a inserção
mercadológica dos artesãos e aumentar
o seu desempenho financeiro foram
identificados como prioritários ao
desenvolvimento desse segmento.
Da mesma maneira, para a
associação melhor apoiar o artesanato
local, é essencial se considerar
aperfeiçoar
aspectos
como

planejamento e gestão, construção de
canais de distribuição, ampliação de
parcerias e o desenvolvimento da
cultura associativista.
No que tange à agricultura
familiar, o próprio sindicato rural avalia
como
relevante
ampliar
a
disponibilização
de
ferramentas
técnicas de sistemas de produção e
gerenciais como cursos do SENAR,
assessoria jurídica e administrativa.
A proximidade com a BR-163 e
as potencialidades turísticas locais,
somadas à demanda de lazer e por
opções de entretenimento, além do
crescimento do poder aquisitivo local,
configuram-se como possibilidades de
novos negócios a serem trabalhadas e
planejadas para o município a fim de
atrair o consumo regional e ampliar o
municipal e de viajantes para Caarapó.
Sob a ótica da gestão pública
municipal, são esperadas expansões e
novos investimentos agroindustriais no
município que, além de gerar novas
oportunidades de empregos e ampliar a
arrecadação,
fomentarão
o
desenvolvimento de toda uma cadeia de
fornecedores, alavancando a economia
de Caarapó como um todo. Além da
preocupação da Prefeitura com a
suficiência dos serviços públicos e da
infraestrutura a serem demandados por
esse incremento econômico, tem-se a
como gargalo a baixa disponibilidade
de mão de obra especializada.
Em termos de políticas públicas
para atrair e incentivar os novos
investimentos é apontada pela
Prefeitura a necessidade de melhoria
do ambiente de negócios por meio da
criação da lei de incentivos fiscais
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municipais, verificar a disponibilidade
de comprar uma área para a instalação
do polo industrial, estabelecer
protocolos de fiscalização com maior
segurança jurídica e implantar de fato
da Lei de Liberdade Econômica, além de
instituir um programa de marketing
para divulgação do município e
captação de novos investidores.
Em relação aos grandes
empreendimentos e às possíveis
oportunidades geradas aos pequenos
negócios locais têm-se como entraves
principais a falta de capacidade dos
pequenos em atender aos grandes
compradores e o distanciamento entre
contratantes e pequenos fornecedores
locais, por exemplo nunca ocorreu uma
rodada de negócios e não há contratos
de fornecimento recorrentes, apenas
serviços de reparos e pequenas vendas
esporádicas.
Visando
aprimorar
a
economia de Caarapó as áreas
técnicas ou de gestão mais
desatualizadas nos negócios locais,
sob o ponto de vista da gestão pública,
são de atendimento ao pública e
vendas, atualização de mercado de
produtos e serviços oferecidos, gestão
financeira (fluxo de caixa, formação
de preços, endividamentos, etc.), pós
vendas e tributação.
No que tange ao turismo, a
Prefeitura destaca o turismo de
negócios, decorrente do próprio
agronegócio e suas industrias, como o
segmento
principal
além
da
possibilidade de diversificação por
meio da implantação do centro de
convenções e balneário, atrativos e
eventos culturais como museu e

festas, criação de passeios de aventura
e eventos esportivos, tal como a própria
gastronomia (ampliação de feiras, bares
e restaurantes).
O
turismo
de
negócios,
considerando o fluxo de representantes
comerciais, prestadores de serviço de
fora do município e as grandes
manutenções tem grande capacidade
de favorecer o crescimento e a
implantação de novas empresas
vinculadas ao setor como meios de
hospedagem, alimentação, locação de
veículos e outros.
Apoiando este segmento, a
Prefeitura tem o calendário de eventos,
desatualizado, e conselhos municipais
instituídos, não atuantes, de cultura e
de turismo (COMTUR). Por fim, das
iniciativas da gestão atual para
favorecer
o
desenvolvimento
econômico de Caarapó tem-se:
Gráfico 23 – Situação das ações da gestão municipal para o
desenvolvimento de Caarapó em 2021
Reestruturar o CMRD'S
PNAE: continuar e ultrapassar 30%
Feira do Produtor - expansão
Palestras Meio Ambiente
Aterro Sanitário de Caarapó
Coleta Seletiva - resíduos
Aquisição de patrulha mecanizada
2a Conf. da Agr. Familiar
Disponibilizar a Patrulha Mecanizada
Reestruturar o Viveiro
Incentivo à Psicultura
Aldeia - piscicultura, mudas, sementes
Conselho e Fundo Meio Ambiente
Arborização nascentes
Assistência pequenos rurais
Hortas em creches, escolas etc
Pomares nas escolas
Criação de parques e áreas verdes
Compostagem
Licenciamento ambiental municipal
Plano de trabalho para bacia leiteira
Dias de campo
Banco de calcário

concluídas

iniciadas

planejadas

Fonte: Elaboração Própria A Partir das Entrevistas Realizadas.
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3. Diagnóstico Estratégico
Decorrente desses pontos de maior
destaque,
apontados
pelos
entrevistados, e da necessidade de
promover um ambiente favorável ao
desenvolvimento
econômico
do
município foi definido como tema
principal para a oficina participativa, em
09 e 10 de novembro, a análise da
Competitividade de Caarapó.
Essa temática foi desdobrada em
quatro
subtemas,
focos
de
detalhamento e do diagnóstico
estratégico, sendo: (i) Atualização da
mão de obra; (ii) Capacidade técnica de
prestadores
de
serviço;
(iii)
Modernização do comércio local e (iv)
Potencializar
oportunidades
de
negócios.
Neste
evento,
além
da
contextualização dos aspectos de maior
destaque dos dados econômicos do
município e das entrevistas aplicadas,
foi empregada a matriz SWOT para os
quatro subtemas com os participantes.
A SWOT é uma ferramenta
construída há 70 anos e ainda atual para
a gestão estratégica. Em inglês, SWOT é
a sigla para “strengths, weaknesses,
opportunities and threats”, o que seria

em português “forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças”.
No dia 09 de novembro de 2021,
de
forma
participativa
foram
identificados e priorizados os fatores
que compõem as forças, fraquezas
oportunidades e ameaças, gerando um
panorama geral, interno e externo da
competitividade de Caarapó.
Como resultado do evento, temse quatro matriz SWOT (Anexo A), uma
para
cada
subtema,
realizadas
totalmente de forma participativa e
refletindo a realidade vivenciada pelo
empresariado local.
As forças de cada uma das
quatros SWOT foram agregadas,
consolidando as forças da SWOT da
Competitividade de Caarapó. O mesmo
foi
feito
com
as
fraquezas,
oportunidades e ameaças de tal forma
que, a seguir tem-se a SWOT, robusta e
detalhada, da Competitividade de
Caarapó sob o enfoque de mercado de
desenvolvimento econômico.
Considerando o volume e a
diversidade de informações derivados
desse processo participativo, tem-se no
diagnóstico estratégico a síntese da
SWOT de Competitividade de Mercado
de Caarapó.
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Figura 4 – Síntese das SWOT : Análise da competitividade de mercado de Caarapó
POSITIVO
•
•
•
•
•
•

INTERNO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Aumento no consumo de bens e serviços em geral (empresas e munícipes).
Crescimento nas contratações das empresas locais.
Cultura local - origem paraguaia e sulista.
Demanda crescente da população por inserção no mercado de trabalho.
Demanda suprimida por bens e serviços em geral.
Espírito empreendedor e influência de moradores que vêm de fora de
Caarapó.
Expansão e novas empresas em Caarapó (diferentes ramos e portes
empresariais).
Histórico de atuação do Sistema S no município.
Iniciativa de aumentar a divulgação dos produtos locais.
Iniciativa de diversificação da oferta e agregação de valor aos bens e serviços.
Necessidade de ampliar a participação das empresas locais nas compras
públicas e de grandes compradores privados.
Parcerias entre agroindústrias e instituições de ensino para especialização de
funcionários.
Pioneirismo e confecção de artesanatos exclusivos .
Poder público municipal melhor estruturando Caarapó: terminal intermodal,
escola, creche e aeroporto.
Proposta de financiamento da Prefeitura para pequenos negócios.
Relacionamento mais próximo de cidade pequena (Segurança e atendimento
diferenciado, Networking e indicação de funcionários, crediário facilitado nas
lojas).
Rápida ascenção dos bons profissionais.
Recursos naturais com vocação turística (eventos esportivos, trilhas etc).
Resgate da bacia leiteira, piscicultura, agricultura familiar, produção indígena.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NEGATIVO
Baixa cultura empreededora e gestão pouco profissional dos negócios.
Baixa disponibilidade de mão de obra e prestadores de serviços qualificados.
Baixa participação das empresas locais nas licitações e junto aos grandes
compradores.
Canais de venda e parcerias comerciais pouco desenvolvidos.
Clientes insatisfeitos com qualidade dos produtos e serviços.
Comodismo, desmotivação, ausência de interesse e de engajamento.
Custo de vida elevado.
Desconhecimento e desatualização técnica.
Distanciamento entre oferta e demanda (desconhecimento dos produtos
ofertados pelos compradores locais – empresas e população).
Faltam certificações, comprovantes de regularidade e outros documentos para
acessar compras públicas e grandes compradores.
Informalidade das pequenas empresas.
Interação insuficiente entre as empresas, associações e prefeitura.
Mão de obra com baixa escolaridade – prerrequistos de conclusão do ensino
médio para algumas capacitações.
Medo da burocracia na abertura de empresas no município.
Imóveis e Meios de hospedagem insuficientes.
Oferta de produtos desalinhados com a demanda do mercado.
Políticas públicas de incentivos defasadas e ausentes: plano diretor antigo, falta
lei de incentivos, ausência de plano municipal de turismo.
Pouca disponibilidade de cursos e capacitações.
Poucas opções de lazer, entrenenimento e comércio noturno.
Qualidade no atendimento inadequado das empresas.
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POSITIVO

EXTERNO

• Valorização de profissionais especializados nas empresas locais.

• Avanço em aplicativos, sistemas e tecnologias disponíveis por conta da
pandemia.
• Avanço na produção e na demanda por bens e serviços dos setores de
agronegócios, construção civil etc.
• Avanço e crescimento do agronegócio, construção civil e área médica.
• Crescimento de novos produtos e de formas de agregar valor no comércio
presencial, de pequenos e de bairros.
• Crescimento na oferta de serviços de marketing digital e e-commerce.
• Crescimento na oferta e nas opções de cursos e capacitações online (EAD).
• Mudanças nos hábitos de consumo pós pandemia: produtos conscientes,
conveniência, gourmet, saudáveis, com agregação de valor, delivery etc.
• Retomada do comércio presencial (pós pandemia), eventos e opções de
empregos temporários (Natal).
• Surgimento de novos públicos – como a inversão da pirâmide etária e
ascensão da terceira idade.
• Tendência de aumento na contratação de estagiários, Jovens aprendizes, 1º
emprego.

Fonte: Elaboração Própria A Partir das Entrevistas Realizadas.

NEGATIVO
• Rivalidade das lojas de Dourados (opções de produtos, preços, formas de
envio/entrega).
• Serviços públicos insuficentes: sinal de internet, telefonia, coleta de lixo e
estrutura urbana (creches, saúde etc).
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Aumento no hábito de compras online e mudanças na experiência de compra.
Crescimento na oferta de EAD – sem parte prática (baixa qualidade de ensino).
Crise energética – alto preço de combustíveis e energia elétrica.
Diminuição dos investimentos em educação.
Entrada de funcionários trazidos do Paraná, Dourados e outras regiões em
cargos de maior relevância.
Insegurança pela pandemia.
Instabilidade política nacional.
Medo da reforma tributária, inflação, câmbio, taxa de juros abusivos e
relevância de grandes economias na produção local (indisponibilidade e valor
de fertilizantes).
Novos negócios especializados surgindo em Dourados e no Paraná capazes de
atrair o consumo local.
Substituição de mão de obra por robotização e automação de processos.
Tendência de consumo racional pós pandemia.
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Estratégias de crescimento:
A partir do cruzamento das oportunidades de
mercado com os pontos fracos da
competitividade de mercado de Caarapó
tem-se as estratégias de crescimento que
geram oportunidades ao empresariado
pensando em atingir novos mercados.

Estratégias de sobrevivência:
Decorrente do cruzamento das ameaças com
os pontos fracos, se volta a reduzir ou
eliminar a vulnerabilidade do município
frente às perspectivas ruins do mercado. São
ações pragmáticas para minimizar os
impactos socioeconômicos e viabilizar a
sustentabilidade dos negócios de Caarapó.

PONTOS FRACOS

PONTOS FORTES

Sobrevivência

Manutenção

Crescimento

Desenvolvimento

BAIXA

ALTA

Crescimento

Ao se cruzar as oportunidades com os pontos
fortes do ambiente de competitividade de
mercado de Caarapó, tem-se estratégias que
aproveitam oportunidades do mercado com
o que o município tem de melhor a oferecer,
visando ao alcance de novos mercados,
ampliação do existente e novo público.

BAIXO

Estratégias de desenvolvimento:

Detalhando mais a capacidade
de promover o desenvolvimento
econômico
dessas
estratégias
considerando o seu possível impacto no
crescimento e na participação de
mercado tem-se:

AMEAÇAS

Figura 5 - Tipos de Estratégias Traçadas para
Caarapó

Fruto do cruzamento das ameaças com
pontos fortes, focada em manter a posição, a
participação de mercado e o faturamento
dos negócios de Caarapó, apesar da ameaça
iminente. Embora seja semelhante à
estratégia de sobrevivência, aqui tem-se uma
estratégia diferenciada, que possibilita ao
município passar por uma crise sem prejuízo,
mas também sem crescer ou crescendo
muito timidamente no mercado.

ALTO

O emprego da matriz SWOT
Cruzada, onde cada oportunidade foi
analisada diante de cada uma das forças
e fraquezas do ambiente interno de
Caarapó, tal como, cada ameaça foi
também avaliada nos mesmos quesitos,
resultou em uma série de possíveis
intervenções a serem empregadas
conforme o tipo de estratégia a ser
traçada, sendo:

Estratégias de manutenção:

OPORTUNIDADES

4. Definição
de
Estratégias e Ações

Participação de Mercado
Figura 6 – Impacto de Mercado das Estratégias por
Tipologia

As
possíveis
interações
apontadas com maior frequência, ao
longo
dos
cruzamentos
de
oportunidades ou ameaças com forças e
fraquezas, constituem as principais
demandas do mercado (gargalos e
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oportunidades) e sua priorização deu-se
considerando a necessidade de enfoque
em estratégias com maior impacto e
relevância na competitividade de
mercado de Caarapó e na sua
capacidade de, em bases sólidas,
promover
o
desenvolvimento
econômico e a integração das cadeias
do município.
Assim, tem-se as
estratégias por tipologia:

seguintes

Figura 7 - Compilado de Estratégias
Propostas Para Caarapó

Manutenção
(1) Estimular a Contratação e Compra
Local.

Sobrevivência
(1) Aproximar Instituições e Empresas.
(2) Racionalizar Processos e Otimizar
Empresas.
(3) Reestruturar Instituições Locais de
apoio às empresas.

Desenvolvimento
(1) Fortalecer os Negócios Locais.
(2) Atrair Novos Empreendimentos.
(3) Incentivar a Inserção das Empresas em
novos Mercados.

Desta maneira, o plano de ação
proposto para a integração das cadeias
produtivas
e
desenvolvimento
econômico de Caarapó considera um
horizonte de cinco anos contendo nove
estratégias e 23 ações apresentadas no
próximo quadro.

Crescimento
(1) Atualizar Políticas Públicas para a
Atração de Investimentos.
(2) Ampliar a Disponibilidade de
funcionários e prestadores de serviços
Especializados.

Fonte: Jornal Agora MS
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Quadro 1 - Estrutura do Plano de Integração das Cadeias Produtivas do Município de Caarapó
TIPO

ESTRATÉGIAS

SOBREVIVÊNCIA

MANUTENÇÃO

CRESCIMENTO

DESENVOLVIMENTO

1. FORTALECER OS NEGÓCIOS LOCAIS

2. ATRAIR NOVOS EMPREENDIMENTOS

3. INCENTIVAR A INSERÇÃO DAS EMPRESAS EM NOVOS
MERCADOS

4. ATUALIZAR POLÍTICAS PUBLICAS PARA ATRAÇÃO DE
INVESTIMENTOS
5. AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE FUNCIONÁRIOS E
PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

AÇÕES
1.a. Inserir novos conhecimentos de gestão (RH, processos, vendas)
1.b. Facilitar o acesso a aplicativos, sistemas e tecnologias que modernizam as empresas
1.c. Ampliar e profissionalizar o uso do marketing digital, mídias sociais, e-commerce
2.a. Criar a Agência Municipal de Desenvolvimento de Caarapó
2.b. Estruturar o Programa Municipal de atração de empresas
2.c. Instituir a Lei Municipal de incentivos fiscais
2.d. Fomentar a modelagem e o planejamento de novos negócios para pequenos investidores
3.a. Promover a inovação de produtos
3.b. Estruturar produtos e mercados para o artesanato e a produção da agricultura familiar
3.c. Alcançar diferentes nichos de mercado
3.d. Intensificar a promoção e divulgação
4.a. Ampliar a desburocratização para abertura e alteração de empresas na Prefeitura
4.b. Atualizar plano diretor, legislação de ordenamento, uso e ocupação do solo
4.c. Desenvolver plano municipal do turismo e remodelar o COMTUR com respectivo fundo
5.a. Capacitar a mão de obra e prestadores de serviços
5.b. Fomentar programas de capacitação interna
6.a. Desenvolver Campanhas sistemáticas de incentivo a compra e a contratação local

6. ESTIMULAR A CONTRATAÇÃO E COMPRA LOCAL

6.b. Ampliar a cadeia de fornecedores locais
6.c. Criar o Banco de fornecedores e de currículos

7. APROXIMAR INSTITUIÇÕES E EMPRESAS

7.a. Promover eventos sistemáticos de aproximação

8. RACIONALIZAR PROCESSOS E OTIMIZAR EMPRESAS

8.a. Atualizar os negócios locais para reduzir o impacto da falta de insumos, matérias primas e alta de preços

9. REESTRUTURAR INSTITUIÇÕES LOCAIS DE APOIO ÀS
EMPRESAS

9.a. Fortalecer a administração pública municipal

Fonte: Elaboração Própria A Partir das Entrevistas Realizadas.

9.b. Ampliar a atuação das associações de apoio às pequenas empresas (comercial e de artesãos)
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5. Detalhamento
operacional do Plano
de Integração das
Cadeias Produtivas do
município de Caarapó
Para a descrição de cada uma das 23 ações
que compõem o Plano de Integração das
Cadeias Produtivas do município de
Caarapó foram estruturados quadros
detalhados (ANEXO B) contendo a
estratégia a qual ela está associada, as
justificativas identificadas em diagnóstico
(entrevista e às questões do cruzamento da
SWOT a que se vincula), objetivos, público-

alvo, conteúdo, descrição das principais
atividades, sugestão de cronograma e
duração
prevista,
indicadores
de
acompanhamento e sugestão dos principais
entes envolvidos na execução da ação.
Ademais, a fim de permitir o devido
monitoramento operacional do plano
propostos, em seguida são apresentados os
indicadores de acompanhamento de
forma consolidada.
Assim,
além
deste
detalhamento
operacional e prático para apoiar a
implantação das ações propostas, tem-se a
seguir o seu Cronograma Operacional –
Físico consolidado.

Tabela 2 - Ações e Indicadores de Acompanhamento Propostos
AÇÕES

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO

- Número de capacitações e cursos realizados;
1.a. Inserir novos conhecimentos de gestão - Horas consultoria prestadas;
(RH, processos, vendas)
- Total de participantes por curso e capacitação;
- Número de empresas atendidas em consultoria.
- Número de capacitações e cursos realizados;
1.b. Facilitar o acesso a aplicativos,
- Horas consultoria prestadas;
sistemas e tecnologias que modernizam as
- Total de participantes por curso e capacitação;
empresas
- Número de empresas atendidas em consultoria.
- Número de capacitações e cursos realizados;
1.c. Ampliar e profissionalizar o uso do
- Horas consultoria prestadas;
marketing digital, mídias sociais, e- Total de participantes por curso e capacitação;
commerce
- Número de empresas atendidas em consultoria.
- Número de reuniões realizadas;
2.a. Criar a Agência Municipal de
- Minutas construídas: de lei, de estatuto;
Desenvolvimento de Caarapó
- Planejamento construído;
- Local estruturado.
- Número de reuniões realizadas;
- Levantamento de atividades e cadeias produtivas;
- Análises mercadológicas e de aderência;
2.b. Estruturar o Programa Municipal de
- Relação de atividades potenciais;
atração de empresas
- Análises de viabilidade econômico-financeira;
- Cronograma de visitação;
- Projeto do material promocional.
- Número de reuniões realizadas;
- Minuta de Lei;
2.c. Instituir a Lei Municipal de incentivos
- Processo de análise definido;
fiscais
- Mapa do polo industrial;
- Legislação publicada.
- Número de reuniões realizadas;
2.d. Fomentar a modelagem e o
- Número de Participantes do Eventos;
planejamento de novos negócios para
- Número de planos de negócios ou modelagens construídos;
pequenos investidores
- Número de novas empresas atendidas.
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AÇÕES
3.a. Promover a inovação de produtos

3.b. Estruturar produtos e mercados para o
artesanato e a produção da agricultura
familiar

3.c. Alcançar diferentes nichos de mercado

3.d. Intensificar a promoção e divulgação
4.a. Ampliar a desburocratização para
abertura e alteração de empresas na
Prefeitura

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO
Número de reuniões realizadas;
- Número de Participantes do Eventos;
- Número de projetos e novos produtos desenhados;
- Número de empresas atendidas
- Número de reuniões realizadas;
- Número de Participantes do Eventos;
- Número de projetos de novos produtos concebidos;
- Número de empresas atendidas.
- Número de reuniões realizadas;
- Número de Participantes do Eventos;
- Número de projetos de novos produtos concebidos;
- Número de empresas atendidas.
- Número de reuniões realizadas;
- Horas consultoria prestadas;
- Total de participantes por encontro realizado.
- Número de reuniões realizadas;
- Horas consultoria prestadas.

- Número de reuniões realizadas;
- Horas consultoria prestadas;
4.b. Atualizar plano diretor, legislação de
- Plano diretor revisado;
ordenamento, uso e ocupação do solo
- Minutas de lei de ordenamento, uso e ocupação de solo
construídas.
4.c. Desenvolver plano municipal do
- Número de reuniões do COMTUR realizadas;
turismo e remodelar o COMTUR com
- Horas consultoria prestadas;
respectivo fundo
- Plano Municipal de Turismo construído.
- Número de capacitações e cursos realizados;
5.a. Capacitar a mão de obra e prestadores - Horas consultoria prestadas;
de serviços
- Total de participantes por curso e capacitação;
- Número de certificados de conclusão de cursos emitidos
- Número de capacitações e cursos realizados;
5.b. Fomentar programas de capacitação
- Horas consultoria prestadas;
interna
- Total de participantes por curso e capacitação;
- Número de certificados de conclusão de cursos emitidos
6.a. Desenvolver Campanhas sistemáticas
- Número de reuniões realizadas;
de incentivo a compra e a contratação local - Horas consultoria prestadas.
6.b. Ampliar a cadeia de fornecedores
- Número de reuniões realizadas;
locais
- Horas consultoria prestadas.
- Total de empresas catalogadas;
6.c. Criar o Banco de fornecedores e de
- Número de novas empresas catalogadas por mês;
currículos
- Número de fornecedores contatados;
- Novos contratos efetivados.
- Número de eventos realizados.
- Número de empresas participantes.
7.a. Promover eventos sistemáticos de
- Incremento de novos negócios dos fornecedores atuais.
aproximação
- Incremento de novos fornecedores.
- Número de parcerias comerciais firmadas.
- Número de capacitações e cursos realizados;
8.a. Atualizar os negócios locais para
- Horas consultoria prestadas;
reduzir o impacto da falta de insumos,
- Número de participantes nos cursos e capacitações;
matérias primas e alta de preços
- Número de empresas atendidas em consultoria.
- Número de reuniões realizadas;
9.a. Fortalecer a administração pública
- Processos mapeados;
municipal
- Planejamento estratégico construído;
- Horas consultoria prestada.
9.b. Ampliar a atuação das associações de
- Número de reuniões realizadas;
apoio às pequenas empresas (comercial e
- Horas consultoria prestada.
de artesãos)
Fonte: Elaboração Própria A Partir das Entrevistas Realizadas.
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Tabela 3 - Cronograma Operacional – Físico consolidado
CRONOGRAMA OPERACIONAL DAS AÇÕES
1.a. Inserir novos conhecimentos de gestão (RH, processos, vendas)
1.b. Facilitar o acesso a aplicativos, sistemas e tecnologias que modernizam as empresas
1.c. Ampliar e profissionalizar o uso do marketing digital, mídias sociais, e-commerce
2.a. Criar a Agência Municipal de Desenvolvimento de Caarapó
2.b. Estruturar o Programa Municipal de atração de empresas
2.c. Instituir a Lei Municipal de incentivos fiscais
2.d. Fomentar a modelagem e o planejamento de novos negócios para pequenos
investidores
3.a. Promover a inovação de produtos
3.b. Estruturar produtos e mercados para o artesanato e a produção da agricultura familiar
3.c. Alcançar diferentes nichos de mercado
3.d. Intensificar a promoção e divulgação
4.a. Ampliar a desburocratização para abertura e alteração de empresas na Prefeitura
4.b. Atualizar plano diretor, legislação de ordenamento, uso e ocupação do solo
4.c. Desenvolver plano municipal do turismo e remodelar o COMTUR com respectivo fundo
5.a. Capacitar a mão de obra e prestadores de serviços
5.b. Fomentar programas de capacitação interna
6.a. Desenvolver Campanhas sistemáticas de incentivo a compra e a contratação local
6.b. Ampliar a cadeia de fornecedores locais
6.c. Criar o Banco de fornecedores e de currículos
7.a. Promover eventos sistemáticos de aproximação
8.a. Atualizar os negócios locais para reduzir o impacto da falta de insumos, matérias
primas e alta de preços
9.a. Fortalecer a administração pública municipal
9.b. Ampliar a atuação das associações de apoio às pequenas empresas (comercial e de
artesãos)
Fonte: Elaboração Própria A Partir das Entrevistas Realizadas.

1º ano
1º
2º
sem. sem.

2º ano
1º
2º
sem. sem.

Ano/Semestre
3º ano
1º
2º
sem. sem.

4º ano
1º
2º
sem. sem.

5º ano
1º
2º
sem. sem.
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6. Considerações Finais
Considerando o processo de estruturação
do sistema econômico, pode-se identificar
inúmeras atividades que o compõem sendo
essas de encadeamento, coordenação,
controle o que provoca o ganho de
mercados, a disseminação de inovação,
tecnologia e novas técnicas de produção
que provocam grandes transformações
sociais nas regiões onde estão instaladas.
Sendo assim, o crescimento e o
desenvolvimento
econômico
esta
diretamente ligado entre as relações das
atividades produtivas entre si e o meio onde
estão instaladas. Os encadeamentos
produtivos (efeitos da cadeia) gerados por
estas atividades econômicas proporcionam
as variáveis necessárias geração de riquezas
e o processo de crescimento econômico
sustentável.
Considerando as relações entre as
atividades econômicas de uma região a
promoção do encadeamento produtivo traz
benefícios para empreendimentos de todos
os portes, sendo esses o aumento da
competitividade, redução de custos
operacionais, otimização da logística,
inovação de produtos e processos,
ampliação do mercado entre outros.
Garantir que as cadeias de produção atuem
de forma integrada reduz os GAPs de
competividade, otimiza o acesso a
oportunidades a novos mercados e inserção
de negócios nas relações entre grandes
empresas e as Micro e Pequenas Empresas
(MPEs). A cada R$ 1,00 gerado pelo
encadeamento produtivo entre grandes
empresas e MPEs, outros R$ 32,00 são
gerados na economia local8. Sendo assim é
apropriado afirmar que o fortalecimento

8

Fonte: Sebrae / HSM Expo - 2019

das cadeias produtivas regionais gera
oportunidades
de
negócios,
mais
recolhimento de tributos, empregos e
renda para o município.
Dentro deste conceito o município de
CAARAPÓ reúne todas as condições
favoráveis para promoção de agregação de
valor as cadeias de produção dos
agronegócios, industrial e do turismo com
reflexos diretos as atividades de comércio e,
principalmente, do segmento de prestação
de serviços da cidade. Os investimentos em
plantas industriais do município e nas
regiões próximas, centros de distribuição, a
localização estratégica e os investimentos
em novos modais trarão uma nova dinâmica
econômica favorecendo ainda mais a
integração das grandes empresas as MPEs,
cabendo aos atores locais (iniciativa
privada, associações, sindicatos e poder
público) com a maior brevidade promover
os elos de ligação entre as atividades
econômicas, reduzir os GAPs de
competitividade entre as empresas,
garantir a infraestrutura mínima de
produção como oferta de mão – de – obra
qualificada, entre outras, e principalmente,
a otimização do ambiente de negócios no
município.
Sendo assim o presente estudo cumpre o
objetivo de promover a integração das
cadeias produtivas de Caarapó a partir da
definição de 9 estratégias e a resolução de
23 ações voltadas a melhoria da
competividade das empresas, aumento das
relações entre si, dinamização das ações do
poder
público,
alavancagem
das
oportunidades de novos negócios e
ocupações
no
município
e
consequentemente, gerar emprego e renda
para a população.
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8. Anexos
ANEXO A – As Quatro Matriz SWOT construídas na oficina de 09/11/2021.

EXTERNO

INTERNO

Figura 8 – Matriz SWOT: Atualização da mão de obra
POSITIVO

NEGATIVO

• Aumento da demanda por Mão de obra
em geral no munícipio
• Expansão das empresas e atração de
grandes empreendimentos na região
• Valorização de profissionais especializados
nas empresas locais
• Rápida ascenção dos bons profissionais
• Networking, referências seguras e alto
grau de indicação típicos de cidade
pequenas (todos se conhecem)
• Aumento no desejo por emprego em
mulheres e outras parcelas da população
• Parcerias entre agroindústrias e
instituições de ensino para especialização
de funcionários

• Baixa disponibilidade de cursos técnicos e
de opções de especialização
• Pouco incentivo do poder público à
atualização da mão de obra local
• Ausência de planos de carreiras e políticas
internas de gestão de pessoas na maior
parte das empresas locais
• Falta engajamento profissional:
profissionais desmotivados (baixo
reconhecimento por pontualidade,
qualidade do trabalho e tempo de
empresa)
• Ausência de orientação vocacional nas
escolas e distanciamento entre demanda
de mercado e conteúdo ensinado
• Baixa interação entre Casa do Trabalhador,
Associação Comercial e Empresas

• Evolução técnica e crescimento do
agronegócios, construção civil e área
médica
• Tendência de aumento na contratação de
estagiários, Jovens aprendizes, 1º emprego
• Crescimento na oferta e nas opções de
cursos e capacitações online (EAD)
• Retomada do comércio presencial (pós
pandemia), eventos e opções de empregos
temporários (Natal).

• Instabilidade política nacional
• Insegurança pela pandemia
• Substituição de mão de obra por
robotização e automação de processos
• Medo da reforma tributária, inflação,
câmbio, taxa de juros abusivos e
relevância de grandes economias na
produção local (indisponibilidade e valor
de fertilizantes)
• Crise energética – alto preço de
combustíveis e energia elétrica
• Diminuição dos investimentos em
educação
• Entrada de funcionários trazidos do
Paraná, Dourados e outras regiões em
cargos de maior relevância
• Crescimento na oferta de EAD – sem parte
prática (baixa qualidade de ensino)
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EXTERNO

INTERNO

Figura 9 – Matriz SWOT: Capacitação dos prestadores de serviços
POSITIVO

NEGATIVO

• Demanda local por serviços não atendida
• Aumento na procura por serviços em geral
(especializados ou não, por empresas e pela
população)
• Iniciativa da associação de artesanto por
capacitar suas associadas
• Histórico de atuação do Sistema S no
município
• Iniciativa de financiamento da Prefeitura
para pequenos negócios

• Baixa qualidade no atendimento: prazos,
preços, serviços inadequados
• Desconhecimento e desatualização técnica
das empresas – uso de ferramentas,
produtos e técnicas erradas.
• Alto grau de insatisfação dos clientes
• Valores altos – desconhecimentos na
formação de preço
• Problemas frequentes de gestão em geral
• Baixa disponibilidade de cursos e
capacitações, especialmente presenciais
(com prática)
• Comodismo, ausência de interesse em
promover melhorias na empresa e Cultura
de informalidade nos pequenos negócios
• Mão de obra com baixa escolaridade –
prerrequistos de conclusão do ensino médio
para algumas capacitações
• Faltam certificações, comprovantes de
regularidade e outros documentos para
acessar compras públicas e grandes
compradores
• Pouco incentivo do poder público à
atualização da mão de obra local

• Cultura empreendedora da população local e
influência de pessoas de fora quem vêm para
Caarapó
• Crescimento dos ramos de elétrica, mecânica
de veículos, metal mecânica, construção civil,
transporte e logísitca, reparos e
manutenção, estética e beleza, gastronomia,
imobiliário, agronegócios

• Mudanças nos hábitos de consumo pós
pandemia e inversão da pirâmide etária –
terceira idade em ascenção (novo perfil de
consumo)
• Avanço técnico (processos, ferramentas,
apps e sistemas) e crescimento do
agronegócios, construção civil e área médica
• Crescimento na oferta e nas opções de
cursos e capacitações online (EAD)

• Instabilidade política nacional
• Insegurança pela pandemia
• Substituição de mão de obra por robotização
e automação de processos
• Medo da reforma tributária, inflação,
câmbio, taxa de juros abusivos e relevância
de grandes economias na produção local
(indisponibilidade e valor de fertilizantes)
• Diminuição dos investimentos em educação
• Crescimento na oferta de EAD – sem parte
prática (baixa qualidade de ensino)
• Crise energética – alto preço de combustíveis
e energia elétrica
• Novos negócios especializados surgindo em
Dourados e no Paraná capazes de atrair o
consumo local
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EXTERNO

INTERNO

Figura 10 – Matriz SWOT: Modernização do comércio local
POSITIVO

NEGATIVO

• Maior segurança e atendimento
personalizado nas lojas locais – todos se
conhecem
• Presença de empresas com anos de
atuação com a população
• Oferta de opções mais flexíveis de
pagamento ao munícipe – crediário
próprio
• Aumento na variedade de produtos
ofertados
• Iniciativa de rápida inclusão de novos
serviços e agregação de valor ao
atendimento por conta da pandemia –
delivery, combos de produtos
• Novos investimentos na fachada e no
layout das lojas locais
• Pioneirismo e confecção de artesanatos
exclusivos
• Demanda crescente de consumo local –
novas empresas, aumento do poder de
compra e desejo maior por lazer, passeios,
gastronomia e entretenimento

• Preços altos e falhas na formação de preços
• Indispobinilidade de produtos
• Problemas frequentes no atendimento e pós
venda
• Distanciamento entre oferta e demanda
(desconhecimento dos produtos ofertados
pelos compradores locais – empresas e
população)
• Rivalidade das lojas de Dourados (opções de
produtos, preços, formas de envio/entrega)
• Baixa participação do comércio local nas
compras públicas e grandes compradores
privados
• Pouca divulgação e promoção
• Canais de venda e parcerias comerciais pouco
desenvolvidos
• Baixa interação das lojas com a associação
comercial
• Comércio em feiras e às margens da BR-163
pequeno
• Poucas opções de lazer, entrenenimento e
comércio noturno
• Dificuldades de superar hábitos antigos de
vendas e de visualizar o retorno ao se investir
na modernização de negócios
• Alta informalidade das pequenas empresas
• Confecção e oferta de produtos desalinhados
com a demanda

• Tendência de consumo de produtos com
conveniência (prepreparados, prontos,
delivery), gourmet, saudáveis etc
• Crescimento de novos produtos e de
formas de agregar valor no comércio
presencial, pequeno e de bairros
• Grande avanço em aplicativos, sistemas e
tecnologias disponíveis por conta da
pandemia
• Crescimento na oferta de serviços de
marketing digital e e-commerce
• Avanço na produção e na demanda por
bens e serviços dos setores de
agronegócios, construção civil etc.
• Tendência de consumo consciente pós
pandemia.

• Instabilidade política nacional
• Inseguranças decorrentes da pandemia
• Medo da reforma tributária, inflação, câmbio,
taxa de juros abusivos e relevância de
grandes economias na produção local
(indisponibilidade e valor de fertilizantes)
• Efeitos da queda da disponibilidade de
insumos mundiais na produção agrícola, de
máquinas, veículos e equipamentos,
construção civil e outros
• Aumento nas compras online e mudanças na
experiência de compra
• Tendência de consumo racional pós
pandemia
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EXTERNO

INTERNO

Figura 11 – Matriz SWOT : Potencializar oportunidades de negócios
POSITIVO

NEGATIVO

• Demanda por ampliar as compras
públicas municipais de empresas locais
• Iniciativa do poder público municipal em
melhor estruturar Caarapó: terminal
intermodal, escola, creche e aeroporto
• Resgate da bacia leiteira, piscicultura,
agricultura familiar, produção indígena
• Novos investimentos privados na região
– criação e ampliação de cadeia de
fornecedores, mais recursos circulando
na economia
• Aumento local no consumo de bairro
• Iniciativa de aumentar a divulgação dos
produtos locais
• Espírito empreendedor dos empresários
locais
• Recursos naturais com vocação turística
(eventos esportivos, trilhas etc)
• Município localizado às margens da BR163
• Cultura local diferenciada: influência
paraguaia e sulista
• Iniciativa de financiamento da Prefeitura
para pequenos negócios

• Políticas públicas de incentivos defasadas e
ausentes: plano diretor antigo, falta lei de
incentivos, ausência de plano municipal de
turismo
• Baixa disponibilidade de mão de obra e
prestadores de serviços qualificados
• Alto custo de vida no município
• Serviços públicos insuficentes: sinal de
internet, telefonia, coleta de lixo e estrutura
urbana (creches, saúde etc)
• Indisponibilidade de imóveis para locação
• Baixa disponibilidade de meios de
hospedagem
• Ausência de estudos e projetos de
mapeamento de oportunidades na Prefeitura,
associações etc.
• Baixa cultura empreededora e conhecimento
técnico e gerencial para estruturar, gerenciar e
manter negócios
• Cultura de informalidade nos pequenos
negócios e medo da burocracia na abertura de
empresas no município

• Mudanças nos hábitos de consumo pós
pandemia: produtos conscientes,
conveniência, gourmet, saudáveis, com
agregação de valor, delivery etc
• Inversão da pirâmide etária – terceira
idade em ascenção (novo perfil de
consumo)
• Avanço na produção e na demanda por
bens e serviços dos setores de
agronegócios, construção civil etc.

• Instabilidade política nacional
• Insegurança pela pandemia
• Medo da reforma tributária, inflação, câmbio,
taxa de juros abusivos e relevância de grandes
economias na produção local
(indisponibilidade e valor de fertilizantes)
• Tendência de consumo racional pós pandemia
• Crise energética – alto preço de combustíveis e
energia elétrica
• Novos negócios surgindo em Dourados e no
Paraná capazes de atrair o consumo local.
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ANEXO B – Os 23 Quadros de Detalhamento Operacional das ações
propostas para o Plano de integração das cadeias produtivas e
desenvolvimento econômico de Caarapó
QUADRO 2 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 1.A. INSERIR NOVOS CONHECIMENTOS DE GESTÃO
AÇÃO: Inserir novos conhecimentos de gestão
Estratégia relacionada: Fortalecer os negócios locais (Estratégia de desenvolvimento)
Justificativa do diagnóstico: Tendência de crescimento do setor agropecuário, novas empresas,
expansões e ampliações identificadas em entrevistas, além dos investimentos em infraestrutura e
logísticas e as mudanças nos hábitos de consumo aliados à atual proximidade da gestão municipal de
Caarapó com o Sistema S, o espírito empreendedor do empresariado local e a disposição de melhorar
a gestão de suas empresas, especializar a mão de obra e prestadores de serviços.
Objetivos: Desenvolver novas competências técnicas e gerenciais nos negócios locais para ampliar a
sua inserção na rede de fornecedores de grandes compradores atuais e em potencial da região, além
de formatar as demais empresas locais para melhor aproveitar as oportunidades do bom momento
econômico por meio de novos modelos de gestão, atualização de seus processos, trâmites e ampliação
dos conhecimentos técnicos de forma alinhada com a demanda e novas perspectivas de mercado.
Público-alvo: Atuais e potenciais fornecedores de grandes compradores locais, prestadores de serviços
e comércios da área de logística (novos investimentos de infraestrutura local) e outras cadeias
produtivas que se estruturam, empresas de comércio e serviço em geral, agricultura familiar e
pequenos negócios com o intuito de atrair para os seus empreendimentos o capital circulante no
município e região.
Conteúdo: Capacitações e consultorias nas áreas de vendas e gestão, modernização do comércio e
gastronomia, aprimoramento de técnicas industriais e prestação de serviços, transporte e logística,
fortalecimento da agricultura familiar.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reuniões de alinhamento entre Prefeitura, Associações e representantes dos grandes compradores
para: (i) definição de competências técnicas e gerenciais a serem priorizadas; (ii) de metodologia de
seleção, mobilização e definição do perfil de empresários e ramos de atuação a serem beneficiados;
(iii) construção de método de arregimentação e fomento a demanda para as atividades presenciais;
(iv) elaboração de procedimentos de divulgação dos cursos e capacitações online disponíveis por meio
da Associação Comercial, Sindicato Rural e Sala do Empreendedor.
- Constituir parcerias com o Sistema S para a realização das atividades presenciais e construir
programação de capacitação sistemática por cinco anos sendo: com o SEBRAE para a área de vendas e
gestão, com SENAC para modernização do comércio e gastronomia, com SENAI para técnicas
industriais e profissionalização dos prestadores de serviços, SEST/SENAT para transporte e logística e
SENAR para a Agricultura familiar.
- Organizar e promover a realização dos cursos e capacitações.
- Definir procedimento de acompanhamento das consultorias realizadas.
Sugestão de cronograma e duração prevista: Cinco anos – Ano 1 ao 5.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de capacitações e cursos realizados;
- Horas consultoria prestadas;
- Número de participantes nos cursos e capacitações;
- Número de empresas atendidas em consultoria.
Principais envolvidos na execução: Associação Comercial, Prefeitura de Caarapó e Sistema S (SEBRAE,
SENAC, SENAI, SEST/SENAT e SENAR).
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QUADRO 3 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 1.B. FACILITAR O ACESSO A APLICATIVOS, SISTEMAS E
TECNOLOGIAS QUE MODERNIZAM AS EMPRESAS
AÇÃO: Facilitar o acesso a aplicativos, sistemas e tecnologias que modernizam as empresas
Estratégia relacionada: Fortalecer os negócios locais (Estratégia de desenvolvimento)
Justificativa do diagnóstico: Tendência de mercado de rápido avanço no emprego de novas tecnologias
e sistemas, a alta demanda por profissionais e empresas locais, as mudanças nos hábitos de consumo
pós pandemia e a ascensão de novos nichos de mercado aliados à atual proximidade da gestão
municipal de Caarapó com o Sistema S, os novos investimentos pretendidos no município e a disposição
de melhorar a gestão das empresas locais, especializar a mão de obra e prestadores de serviços.
Objetivos: Introduzir e viabilizar o uso de aplicativos, plataformas e sistemas gerenciais, tal como de
novas tecnologias capazes de atualizar os negócios e ampliar a sua competividade no mercado.
Público-alvo: Atuais e potenciais fornecedores de grandes compradores locais, prestadores de serviços
e comércios da área de logística (novos investimentos de infraestrutura local) e outras cadeias
produtivas que se estruturam, empresas de comércio e serviço em geral, artesãos, agricultura familiar
e pequenos negócios com o intuito de atrair para os seus empreendimentos o capital circulante no
município e região.
Conteúdo: Capacitações e consultorias para a introdução e apresentação de app, sistemas online e
offline e novas tecnologias de produção a gestão.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reuniões de alinhamento entre Prefeitura, Sindicato Rural e Associações para constituir grupo de
trabalho voltado ao: (i) levantamento de requisitos (aspectos críticos de solução dos principais conflitos
gerenciais e técnicas das pequenas empresas locais – processos, vendas, gestão de estoque, análise de
mercado etc.) e (ii) mapeamento de software, apps, sistemas online mais usuais e em crescimento para
empreendedores.
- Constituir parcerias com o Sistema S para a identificar opções tecnológicas online e offline existentes
nessas instituições a serem promovidas no município e articulação de atividades presenciais
sistemática por três anos.
- Arregimentar e fomentar a demanda para as atividades presenciais promovidas pelo Sistema S.
- Organizar e apoiar a realização dos eventos, cursos e capacitações presenciais.
- Divulgar os cursos e capacitações online disponíveis por meio da Associação Comercial, Sindicato
Rural e Sala do Empreendedor.
Sugestão de cronograma e duração prevista: Três anos – Ano 1, Ano 3 e Ano 5.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de capacitações e cursos realizados;
- Horas consultoria prestadas;
- Número de participantes nos cursos e capacitações;
- Número de empresas atendidas em consultoria.
Principais envolvidos na execução: Associação Comercial, Associações de Artesãos, Sindicato Rural,
Prefeitura de Caarapó e Sistema S (SEBRAE, SENAC, SENAI, SEST/SENAT e SENAR).
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QUADRO 4 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 1.C. AMPLIAR E PROFISSIONALIZAR O USO DO MARKETING
DIGITAL, MÍDIAS SOCIAIS, E-COMMERCE
AÇÃO: Ampliar e profissionalizar o uso do marketing digital, mídias sociais, e-commerce
Estratégia relacionada: Fortalecer os negócios locais (Estratégia de desenvolvimento)
Justificativa do diagnóstico: Tendência de mercado de rápido avanço no emprego de novas tecnologias
e sistemas, as mudanças nos hábitos de consumo pós pandemia, o crescimento da relevância do
marketing e ferramentas online e a ascensão de novos nichos de mercado aliados à atual proximidade
da gestão municipal de Caarapó com o Sistema S e a disposição de melhorar a gestão das empresas
locais, especializar a mão de obra e prestadores de serviços.
Objetivos: Ampliar e diversificar os canais de promoção e vendas das empresas locais por meio da
adoção ou ampliação do uso do e-commerce, um dos canais de venda que mais cresce e movimenta o
comércio nos últimos tempos e, neste cenário, de forma potencializada pelas redes sociais e
campanhas de marketing digital que têm maior alcance com baixo custo.
Público-alvo: Atuais e potenciais fornecedores de grandes compradores locais, prestadores de serviços
e comércios da área de logística (novos investimentos de infraestrutura local) e outras cadeias
produtivas que se estruturam, empresas de comércio e serviço em geral, artesãos, agricultura familiar
e pequenos negócios com o intuito de atrair para os seus empreendimentos o capital circulante no
município e região.
Conteúdo: Capacitações e consultorias específicas na área de marketing digital e vendas online.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reuniões de alinhamento entre Prefeitura, Sindicato Rural e Associações para: (i) selecionar o grupo
de piloto de empresários a ser beneficiados (20 sugestões para seleção de 10 empresas – 4 comércios,
3 prestadores de serviços, 2 artesãos e 1 agricultor familiar); (ii) constituir parceria com SEBRAE e
SENAC para consultorias a esse grupo; (iii) mobilizar este grupo em seminário próprio e aplicação de
diagnóstico t0 (situação atual); (iv) início das consultorias individuais específicas com o grupo piloto;
(v) realização de reuniões mensais de acompanhamento do desempenho do grupo e (vi) Aplicação de
diagnóstico final tF. Este ciclo de atuação específica pode se repetir até outras duas vezes, a depender
da demanda e resultados alcançados.
- Constituir parcerias com o Sistema S para a identificar opções de capacitações presenciais e EAD
sistemática em vendas, marketing digital e atendimento online por cinco anos.
- Arregimentar e fomentar a demanda para as atividades presenciais promovidas pelo Sistema S.
- Organizar e apoiar a realização dos eventos, cursos e capacitações presenciais.
- Divulgar os cursos e capacitações online disponíveis por meio da Associação Comercial, Sindicato
Rural e Sala do Empreendedor.
Sugestão de cronograma e duração prevista: Cinco anos – Ano 1 ao 5.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de capacitações e cursos realizados;
- Horas consultoria prestadas;
- Número de participantes nos cursos e capacitações;
- Número de empresas atendidas em consultoria.
Principais envolvidos na execução: Associação Comercial, Associações de Artesãos, Sindicato Rural,
Prefeitura de Caarapó e Sistema S (SEBRAE, SENAC, SENAI, SEST/SENAT e SENAR).
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QUADRO 5 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 2.A. CRIAR A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE
CAARAPÓ
AÇÃO: Criar a Agência Municipal de Desenvolvimento de Caarapó
Estratégia relacionada: Atrair Novos Empreendimentos (Estratégia de desenvolvimento)
Justificativa do diagnóstico: Impulsionar os investimentos e a atração de novas empresas interessadas
no município e região em um momento de aquecimento da econômica, em especial no setor de
logística, infraestrutura e escoamento da produção que se retoma, aliado ao bom momento do
agronegócio. Além de favorecer o ambiente de mercado para potencializar o consumo interno em
Caarapó.
Objetivos: Viabilizar a Prefeitura a, de maneira ativa, fomentar a diversificação das cadeias produtivas
de Caarapó, ordenar o crescimento empresarial e adensar os segmentos econômicos mais relevantes,
estratégicos e alinhados com a vocação do município.
Público-alvo: Gestão Pública Municipal e potenciais investidores.
Conteúdo: Instituir a Agência Municipal de Desenvolvimento, responsável pelo planejamento,
identificação de oportunidades, fomento a ações de desenvolvimento e confecção de projetos para
captação de recursos e atração de empresas.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reunião de alinhamento interna na Prefeitura de Caarapó (Gabinete, Jurídico, Secretarias de Governo
e de Desenvolvimento) para pautar a criação da Agência (modelo esperado de empresa pública, órgão
municipal a que estará vinculada, papel a ser desempenhado) e definição de articulação com o SEBRAE
e parceiros, como o Governo do Estado, para apoiar a criação da empresa pública.
- Construir parceria com SEBRAE para orientação e apoio à criação da Agência com o detalhamento
operacional, organograma, processos e rotinas internas, construção de instrumentos de planejamento,
de minuta de lei, da minuta de estatuto e outros.
- Instituir e regulamentar legalmente a agência municipal de desenvolvimento.
- Constituir corpo técnico, estruturar local e efetivamente iniciar as atividades da instituição.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 1,5 ano – Ano 1 e Ano 2.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de reuniões realizadas;
- Minutas construídas: de lei, de estatuto;
- Planejamento construído;
- Local estruturado.
Principais envolvidos na execução: Prefeitura Municipal de Caarapó e SEBRAE.

QUADRO 6 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 2.B. ESTRUTURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE ATRAÇÃO DE
EMPRESAS
AÇÃO: Estruturar o Programa Municipal de atração de empresas
Estratégia relacionada: Atrair Novos Empreendimentos (Estratégia de desenvolvimento)
Justificativa do diagnóstico: Impulsionar os investimentos e a atração de novas empresas interessadas
no município e região em um momento de aquecimento da econômica, em especial no setor de
logística, infraestrutura e escoamento da produção que se retoma, aliado ao bom momento do
agronegócio. Além de favorecer o ambiente de mercado para potencializar o consumo interno em
Caarapó.
Objetivos: Subsidiar a Prefeitura (por meio da Agência Municipal de Desenvolvimento) de Caarapó com
um instrumento ativo de captação de novos investimentos, mapeamento de oportunidades atraentes
e gerenciamento de cadeias de fornecedores para alavancar de forma ordenada o desenvolvimento e
a expansão do município.
Público-alvo: Gestão Pública Municipal e potenciais investidores.
Conteúdo: Desenvolver o Programa Municipal de atração de empresas de forma detalhada para
orientar a abordagem e captação de negócios relevantes para o desenvolvimento econômico de
Caarapó.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reunião de alinhamento entre a Prefeitura de Caarapó com o SEBRAE para constituir parceria para a
elaboração Programa Municipal de atração de empresas.
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- Definir programa municipal contendo (i) Mapa e levantamento de atividades, novos negócios, com
potencial de agregação nas cadeias produtivas já estabelecidas no município e na região, e que possam
contribuir para a verticalização da produção agroindustrial local; (ii) Análise mercadológica e
verificação da aderência das atividades mapeadas às cadeias locais; (iii) Definição de Atividades
Potenciais de Inserção nas Cadeias Produtivas Locais; (iv) Análises de viabilidade econômico-financeira;
(v) cronograma de visita de apresentação e captação às principais empresas das atividades mapeadas
e (vi) material promocional do município.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 1,5 ano – Ano 1 e Ano 2.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de reuniões realizadas;
- Levantamento de atividades e cadeias produtivas;
- Análises mercadológicas e de aderência;
- Relação de atividades potenciais;
- Análises de viabilidade econômico-financeira;
- Cronograma de visitação;
- Projeto do material promocional.
Principais envolvidos na execução: Prefeitura Municipal de Caarapó e SEBRAE.
QUADRO 7 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 2.C. INSTITUIR A LEI MUNICIPAL DE INCENTIVOS FISCAIS
AÇÃO: Instituir a Lei Municipal de incentivos fiscais
Estratégia relacionada: Atrair Novos Empreendimentos (Estratégia de desenvolvimento)
Justificativa do diagnóstico: Impulsionar os investimentos e a atração de novas empresas interessadas
no município e região em um momento de aquecimento da econômica, em especial no setor de
logística, infraestrutura e escoamento da produção que se retoma, aliado ao bom momento do
agronegócio. Além de favorecer o ambiente de mercado para potencializar o consumo interno em
Caarapó.
Objetivos: Subsidiar a Prefeitura de Caarapó com um instrumento de incentivo claro e efetivo para
organizar o desenvolvimento econômico, a atração e a instalação de negócios relevantes para o
município, considerando o seu ordenamento urbano, recursos e logística disponíveis.
Público-alvo: Gestão Pública Municipal e potenciais investidores.
Conteúdo: Elaborar legislação completa, moderna e adequada para a atração de investimentos para o
município por meio da conceção de incentivos fiscais.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reunião de alinhamento entre a Prefeitura de Caarapó com o SEBRAE para constituir parceria para a
elaboração da minuta da Lei de Incentivos Fiscais, regulamentar o processo de análise dos pleitos e
construção do mapa do polo industrial do município.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 2 anos – Ano 1 e Ano 2.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de reuniões realizadas;
- Minuta de Lei;
- Processo de análise definido;
- Mapa do polo industrial;
- Legislação publicada.
Principais envolvidos na execução: Prefeitura Municipal de Caarapó e SEBRAE.

QUADRO 8 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 2.D. FOMENTAR A MODELAGEM E O PLANEJAMENTO DE NOVOS
NEGÓCIOS PARA PEQUENOS INVESTIDORES
AÇÃO: Fomentar a modelagem e o planejamento de novos negócios para pequenos investidores
Estratégia relacionada: Atrair Novos Empreendimentos (Estratégia de desenvolvimento)
Justificativa do diagnóstico: Impulsionar os investimentos, o adensamento da cadeia de fornecedores
locais e a atração de novas empresas interessadas no município e região em um momento de
aquecimento da econômica, em especial no setor de logística, infraestrutura e escoamento da
produção que se retoma, aliado ao bom momento do agronegócio. Além de favorecer o ambiente de
mercado para potencializar o consumo interno em Caarapó.
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Objetivos: Apoiar os pequenos investidores de Caarapó com processos realistas de modelagem e
planejamento adequado dos novos negócios de forma a torna-los mais competitivos desde a sua
concepção.
Público-alvo: Potenciais pequenos investidores de diferentes segmentos fomentados pelo
aquecimento da economia local: prestadores de serviços, lojas, gastronomia, turismo, artesanato,
lazer, entretenimento etc.
Conteúdo: Cursos, capacitações e consultorias em modelagem e plano de negócios.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reunião de alinhamento entre Prefeitura e Associação Comercial para organizar a demanda ao
SEBRAE: (i) mobilização e definição dos beneficiados; (ii) arregimentação e fomento a demanda para
as atividades presenciais; (iii) elaboração de procedimentos de divulgação dos eventos presenciais,
cursos e capacitações online disponíveis por meio da Associação Comercial e Sala do Empreendedor
- Constituir parcerias com o SEBRAE para a realização das atividades presenciais e construção de
agenda de eventos semestrais por cinco anos.
- Organizar e promover a realização dos cursos e capacitações.
- Definir procedimento de acompanhamento das consultorias realizadas.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 5 anos – Ano 1 ao Ano 5.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de reuniões realizadas;
- Número de Participantes do Eventos;
- Número de planos de negócios ou modelagens construídos;
- Número de novas empresas atendidas.
Principais envolvidos na execução: Prefeitura Municipal de Caarapó, Associação Comercial e SEBRAE.

QUADRO 9 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 3.A. PROMOVER A INOVAÇÃO DE PRODUTOS
AÇÃO: Promover a inovação de produtos
Estratégia relacionada: Incentivar a inserção das empresas em novos mercados (Estratégia de
desenvolvimento)
Justificativa do diagnóstico: Momento econômico de retomada do crescimento, expansão do
agronegócio, aumento do poder de compra e do capital circulante na economia local, mudanças nos
hábitos e padrões de consumo, novas demandas por bens e serviços em geral e perfil empreendedor
do empresariado local.
Objetivos: Viabilizar o reposicionamento e ampliar a inserção de mercado dos pequenos negócios de
Caarapó pelo alinhamento da oferta de bens e serviços com o mercado consumidor e com as
necessidades de grandes compradores (compras institucionais e empresas privados).
Público-alvo: Empresariado de diferentes segmentos fomentados pelo aquecimento da economia
local.
Conteúdo: Cursos, capacitações e consultorias em design de produtos, inovação, marketing de produto
e alinhamento estratégico.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reunião de alinhamento entre Prefeitura e Associação Comercial para organizar a demanda ao
Sistema S (SEBRAE, SENAC, SENAI) e Instituições de Ensino: (i) mobilização e definição dos beneficiados
e mercado-alvos; (ii) arregimentação e fomento a demanda para os estudos estratégicos de mercado
e atividades presenciais; (iii) elaboração de procedimentos de divulgação dos eventos presenciais,
cursos e capacitações online disponíveis por meio da Associação Comercial e Sala do Empreendedor
- Constituir parcerias com o Sistema S e Instituições de Ensino para oficinas, consultorias específicas
para a realização das atividades presenciais e construção de agenda de eventos anuais por três anos.
- Organizar e promover a realização dos cursos e capacitações.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 3 anos – Ano 2, Ano 3 e Ano 4.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de reuniões realizadas;
- Número de Participantes do Eventos;
- Número de projetos e novos produtos desenhados;
- Número de empresas atendidas.
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Principais envolvidos na execução: Prefeitura Municipal de Caarapó, Associação Comercial Sistema S
e Instituições de Ensino local.

QUADRO 10 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 3.B. ESTRUTURAR PRODUTOS E MERCADOS PARA O
ARTESANATO E A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
AÇÃO: Estruturar produtos e mercados para o artesanato e a produção da agricultura familiar
Estratégia relacionada: Incentivar a inserção das empresas em novos mercados (Estratégia de
desenvolvimento)
Justificativa do diagnóstico: Momento econômico de retomada do crescimento, expansão do
agronegócio, aumento do poder de compra e do capital circulante na economia local, mudanças nos
hábitos e padrões de consumo, novas demandas por bens e serviços em geral e perfil empreendedor
do empresariado local.
Objetivos: Viabilizar o reposicionamento e ampliar a inserção de mercado da produção da agricultura
familiar e de pequenos artesãos de Caarapó pelo alinhamento de seus produtos com o mercado
consumidor.
Público-alvo: Pequenos produtores e artesãos de Caarapó
Conteúdo: Cursos, capacitações e consultorias em design de produtos, inovação, agregação de valor,
processamento e alinhamento estratégico.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reunião de alinhamento entre Prefeitura, Sindicato Rural e Associação de Artesãos para organizar a
demanda ao Sistema S, Instituições de Ensino e Fundação da Cultura: (i) mobilização e definição dos
beneficiados, mercados-alvos e conhecimento a ser disseminado (insumos, técnicas, kit, apresentação,
tendências de mercado etc); (ii) arregimentação e fomento a demanda as atividades presenciais; (iii)
elaboração de procedimentos de divulgação dos eventos presenciais, cursos e capacitações online
disponíveis por meio da Associação de Artesãos, Sindicato Rural, Secretaria de Desenvolvimento e Sala
do Empreendedor.
- Constituir parcerias com o Sistema S, Instituições de Ensino e Fundação da Cultura para oficinas,
consultorias específicas para a realização das atividades presenciais e construção de agenda de eventos
anuais por quatro anos.
- Organizar e promover a realização dos cursos e capacitações.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 4 anos – Ano 1, Ano 2, Ano 3 e Ano 4.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de reuniões realizadas;
- Número de Participantes do Eventos;
- Número de projetos de novos produtos concebidos;
- Número de empresas atendidas.
Principais envolvidos na execução: Prefeitura Municipal de Caarapó, Associação Comercial, Associação
de Artesão, Sistema S, Fundação da Cultura e Instituições de Ensino local.

QUADRO 11 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 3.C. ALCANÇAR DIFERENTES NICHOS DE MERCADO
AÇÃO: Alcançar diferentes nichos de mercado
Estratégia relacionada: Incentivar a inserção das empresas em novos mercados (Estratégia de
desenvolvimento)
Justificativa do diagnóstico: Momento econômico de retomada do crescimento, expansão do
agronegócio, aumento do poder de compra e do capital circulante na economia local, mudanças nos
hábitos e padrões de consumo, novas demandas por bens e serviços em geral e perfil empreendedor
do empresariado local.
Objetivos: Formalizar e destacar produtos com potencial de diferenciação (conceito social),
sustentáveis e com demanda identificada.
Público-alvo: Empresariado de diferentes segmentos fomentados pelo aquecimento da economia
local. Pequenos produtores e artesãos de Caarapó
Conteúdo: Cursos, capacitações e consultorias voltados a entender os ensejos do mercado e
desenvolver produtos (bens e serviços) para públicos emergentes: terceira idade, saudável, bem estar,
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gourmet e produtos com valor agregados (kits, produtos porcionados, limpos, embalados, prépreparados, delivery, etc.)
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reunião de alinhamento entre Prefeitura, Sindicato Rural e Associação Comercial para organizar a
demanda ao Sistema S e Instituições de Ensino: (i) mobilização e definição dos beneficiados, mercadosalvos e conhecimento a ser disseminado para públicos emergentes: terceira idade, saudável, bem
estar, gourmet e produtos com valor agregados (kits, produtos porcionados, limpos, embalados, prépreparados, delivery, etc); (ii) arregimentação e fomento a demanda as atividades presenciais; (iii)
elaboração de procedimentos de divulgação dos eventos presenciais, cursos e capacitações online
disponíveis por meio da Associação Comercial, Sindicato Rural, Secretaria de Desenvolvimento e Sala
do Empreendedor.
- Constituir parcerias com o Sistema S e Instituições de Ensino para oficinas, consultorias específicas
para a realização das atividades presenciais e construção de agenda de eventos anuais por três anos.
- Organizar e promover a realização dos cursos e capacitações.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 3 anos – Ano 1, Ano 2 e Ano 4.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de reuniões realizadas;
- Número de Participantes do Eventos;
- Número de projetos de novos produtos concebidos;
- Número de empresas atendidas.
Principais envolvidos na execução: Prefeitura Municipal de Caarapó, Associação Comercial, Sindicato
Rural, Sistema S e Instituições de Ensino local.

QUADRO 12 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 3.D. INTENSIFICAR A PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO
AÇÃO: Intensificar a promoção e divulgação
Estratégia relacionada: Incentivar a inserção das empresas em novos mercados (Estratégia de
desenvolvimento)
Justificativa do diagnóstico: Momento econômico de retomada do crescimento, expansão do
agronegócio, aumento do poder de compra e do capital circulante na economia local, mudanças nos
hábitos e padrões de consumo, novas demandas por bens e serviços em geral e perfil empreendedor
do empresariado local.
Objetivos: Desenvolver novos canais de parcerias e vendas, ampliar a divulgação e a promoção entre
os moradores e empresas do próprio município da produção e da oferta local, favorecendo o consumo
local e aumentado o alcance das ações de divulgação e promoção das Associações e empresas.
Público-alvo: Associação Comercial e de Artesãos
Conteúdo: Cursos, capacitações e consultorias nas associações (comercial e de artesanato) voltados ao
desenvolvimento de campanhas, ações promocionais em datas especiais e desenvolvimento de
material promocional.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reunião de alinhamento entre Associação Comercial e Associação de Artesãos (apoiada pela
Prefeitura) para organizar a demanda ao SEBRAE e Instituições de Ensino: (i) desenvolver junto às
Associações campanhas online e offline de promoção e divulgação. (ii) intensificar ações promocionais
em datas especiais do comércio (iii) desenvolver material promocional, informativo e de aproximação
para grandes compradores (atuais e em potencial) destacando bens e serviços locais ofertados.
- Constituir parcerias com o SEBRAE e Instituições de Ensino para oficinas, consultorias específicas para
a realização das atividades presenciais nas associações e construção de agenda de eventos anuais por
dois anos.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 2 anos – Ano 1 e Ano 3.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de reuniões realizadas;
- Horas consultoria prestadas;
- Total de participantes por encontro realizado.
Principais envolvidos na execução: Associação Comercial, Associação de Artesãos, SEBRAE e
Instituições de Ensino local.
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QUADRO 13 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 4.A. AMPLIAR A DESBUROCRATIZAÇÃO PARA ABERTURA E
ALTERAÇÃO DE EMPRESAS NA PREFEITURA
AÇÃO: Ampliar a desburocratização para abertura e alteração de empresas na Prefeitura
Estratégia relacionada: Atualizar políticas públicas para atração de investimentos (Estratégia de
crescimento)
Justificativa do diagnóstico: Políticas públicas municipais desatualizadas, medo de burocracia pelos
empresários e irregularidades nas pequenas empresas apesar do crescimento econômico, do aumento
do capital circulante e da demanda por bens e serviços em geral.
Objetivos: Apesar de integrado à REDESIMPLES o município precisa adotar por completo as melhorias
no ambiente de negócios definido na legislação federal vigente (Lei da Liberdade Econômica,
REDESIMPLES, de Facilitação de Abertura de Empresas e alterações) para dar agilidade e segurança aos
novos negócios locais.
Público-alvo: Prefeitura Municipal de Caarapó – setores envolvidos na abertura, alteração e
licenciamento de empresas.
Conteúdo: Consultoria específica em política pública para a desburocratização dos processos
municipais.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reunião de alinhamento interna da Prefeitura (jurídico, secretaria de finanças, vigilância sanitária,
sala do empreendedor, gabinete e outros) para delinear a demanda de consultoria em políticas
públicas a ser solicitada ao SEBRAE.
- Constituir parcerias com o SEBRAE para as consultorias específicas por três anos.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 3 anos – Ano 1 ao Ano 3.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de reuniões realizadas;
- Horas consultoria prestadas.
Principais envolvidos na execução: Prefeitura Municipal de Caarapó e SEBRAE.

QUADRO 14 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 4.B. ATUALIZAR PLANO DIRETOR, LEGISLAÇÃO DE
ORDENAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
AÇÃO: Atualizar plano diretor, legislação de ordenamento, uso e ocupação do solo.
Estratégia relacionada: Atualizar políticas públicas para atração de investimentos (Estratégia de
crescimento)
Justificativa do diagnóstico: Políticas públicas municipais desatualizadas, medo de burocracia pelos
empresários e irregularidades nas pequenas empresas apesar do crescimento econômico, do aumento
do capital circulante e da demanda por bens e serviços em geral.
Objetivos: Constituir um instrumento de planejamento (plano diretor e seus instrumentos
complementares como a lei de uso e ocupação do solo, planos de ordenamento entre outros) com as
prioridades para organizar o desenvolvimento urbano de Caarapó tendo em vista o bem coletivo e o
desenvolvimento sustentável do município.
Público-alvo: Prefeitura Municipal de Caarapó – setores envolvidos na abertura, alteração e
licenciamento de empresas.
Conteúdo: Consultoria específica em política pública para a atualizar e construção do plano diretor,
legislação de ordenamento, uso e ocupação do solo.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reunião de alinhamento interna da Prefeitura para delinear a demanda de consultoria em políticas
públicas a ser solicitada ao SEBRAE e Instituições de Ensino.
- Constituir parcerias com o SEBRAE para as consultorias específicas por três anos.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 3 anos – Ano 1 ao Ano 3.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de reuniões realizadas;
- Horas consultoria prestadas;
- Plano diretor revisado;
- Minutas de lei de ordenamento, uso e ocupação de solo construídas.
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Principais envolvidos na execução: Prefeitura Municipal de Caarapó, SEBRAE e Instituições de Ensino.

QUADRO 15 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 4.C. DESENVOLVER PLANO MUNICIPAL DO TURISMO E
REMODELAR O COMTUR COM RESPECTIVO FUNDO
AÇÃO: Desenvolver plano municipal do turismo e remodelar o COMTUR com respectivo fundo.
Estratégia relacionada: Atualizar políticas públicas para atração de investimentos (Estratégia de
crescimento)
Justificativa do diagnóstico: Políticas públicas municipais desatualizadas, COMTUR pouco atuante
apesar do crescimento da demanda do turismo de negócios, dos passantes na BR-163, do aumento da
procura por meios de hospedagens, alimentação e outras atividades ligados ao turismo. Consumo
crescente de atrativos de lazer e entretenimento em Dourados. Inexistência de calendário de eventos.
Objetivos: Constituir um instrumento competitivo de planejamento do turismo de negócios e resgatar
o modelo de gestão descentralizada municipal do turismo, adotado pelo Ministério do Turismo.
Sugere-se que o COMTUR também tenha papel deliberativo, além de um planejamento a longo prazo
que contemple a obtenção de personalidade jurídica.
Público-alvo: Prefeitura Municipal de Caarapó, COMTUR e empresariado ligado ao setor do turismo.
Conteúdo: Consultoria específica em política pública e em turismo.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reunião de alinhamento interna da Prefeitura com COMTUR para delinear a demanda de consultoria
a ser solicitada ao SEBRAE, Instituições de Ensino e Fundação de Turismo: (i) atuação e ampliar a
arregimentação do trade para compor o COMTUR; (ii) Definição das necessidades de ajustes: revisão
da legislação que cria o COMTUR e o Fundo Municipal do Turismo, ajustes no Regimento Interno,
construção do planejamento e fortalecimento institucional, conselhos; (iii) definição do escopo do
plano municipal de desenvolvimento turístico de Caarapó;
- Constituir parcerias com o SEBRAE, Instituições de Ensino e Fundação de Turismo para a execução das
atividades;
- Consultoria inicial de acompanhamento na execução das primeiras reuniões e construção de agenda
do COMTUR.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 3 anos – Ano 1 ao Ano 3.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de reuniões do COMTUR realizadas;
- Horas consultoria prestadas;
- Plano Municipal de Turismo construído.
Principais envolvidos na execução: Prefeitura Municipal de Caarapó, COMTUR, SEBRAE, Instituições
de Ensino e Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul.

QUADRO 16 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 5.A. CAPACITAR A MÃO DE OBRA E PRESTADORES DE SERVIÇOS
AÇÃO: Capacitar a mão de obra e prestadores de serviços.
Estratégia relacionada: Ampliar a disponibilidade de funcionários e prestadores de serviços
especializados (Estratégia de crescimento)
Justificativa do diagnóstico: Necessidade de reverter a baixa especialização da mão de obra e
prestadores de serviços, considerando a atual demanda reprimida por mão de obra e serviços, a
concorrência exercida por empresas de Dourados, Paraná e outras regiões, além da tendência de
crescimento do uso de sistemas e novas tecnologias.
Objetivos: Ampliar a disponibilidade e a oferta de mão de obra e de prestadores de serviços no
município em diferentes áreas, com ou sem especialização, para suprir a demanda atual e subsidiar a
entrada de novos empreendimentos em Caarapó sem que esse siga sendo um dos gargalos ao
desenvolvimento econômico.
Público-alvo: Mão de obra e empresariado local.
Conteúdo: Cursos e consultorias para empresas e mão de obra em vendas e gestão, modernização do
comércio e gastronomia, técnicas industriais e prestadores de serviços, transporte e logística e a
Agricultura familiar
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
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- Reunião de alinhamento entre Prefeitura, representantes de grandes compradores e associação
comercial para solicitar ao Sistema S uma parceria de disseminação de conhecimento técnico: (i)
levantamento junto aos técnicos das grandes indústrias e de sugestões de treinamentos específicos a
serem repassados e conceitos a serem apresentados aos prestadores de serviços locais em função da
tecnologia empregada nessas empresas que favoreceriam sua manutenção e reparo; (ii) elaboração da
programação de cursos profissionalizantes, técnicos e administrativos com diferentes duração; (iii)
metodologia de arregimentação e mobilização dos beneficiados;
- Arregimentar e fomentar a demanda para as atividades presenciais promovidas pelo Sistema S;
- Organizar e apoiar a realização dos eventos, cursos e capacitações presenciais.
- Divulgar os cursos e capacitações online (EAD) disponíveis por meio da Associação Comercial,
Sindicato Rural, Sala do Empreendedor e Casa do Trabalhador.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 5 anos – Ano 1 ao Ano 5.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de capacitações e cursos realizados;
- Horas consultoria prestadas;
- Total de participantes por curso e capacitação;
- Número de certificados de conclusão de cursos emitidos.
Principais envolvidos na execução: Prefeitura Municipal de Caarapó (Casa do Trabalhador), Associação
Comercial, Grandes empresas locais e Sistema S.

QUADRO 17 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 5.B. FOMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO INTERNA
AÇÃO: Fomentar programas de capacitação interna.
Estratégia relacionada: Ampliar a disponibilidade de funcionários e prestadores de serviços
especializados (Estratégia de crescimento)
Justificativa do diagnóstico: Demanda crescente por profissionais e empresas capacitadas e
necessidade de replicar as boas iniciativas locais de capacitação interna, fomentando o primeiro
emprego (Jovem Aprendiz estagiários) e revertendo os excessos de pré-requisitos escolares que
inviabilizam o acesso à capacitação de determinada parcela da sociedade de Caarapó.
Objetivos: Ampliar a disponibilidade e a oferta de mão de obra e de prestadores de serviços no
município em diferentes áreas, com ou sem especialização, para suprir a demanda atual e subsidiar a
entrada de novos empreendimentos em Caarapó sem que esse siga sendo um dos gargalos ao
desenvolvimento econômico.
Público-alvo: Mão de obra e empresariado local.
Conteúdo: Cursos e consultorias para criar programa de ampliação das capacitações internas
(empresas, prefeitura e associações)
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reunião de alinhamento para constituir parceria entre associações, Prefeitura (Secretaria de
Desenvolvimento, Secretaria Municipal de Educação, Casa do Trabalhador) e empresas locais,
representantes de grandes compradores e associação comercial para criar programa de ampliação das
capacitações internas de disseminação de conhecimentos técnicos e desenvolvimento de
competências profissionais.
- Constituição de parceria com Instituições de Ensino, o SENAI e outras empresas do Sistema S para
construção da programação (normas de segurança, procedimentos internos, tempo de atendimento,
tempo de fabricação de peças específicas, tempos de reparos, não conformidades de peças e serviços,
retrabalhos, dentre outros).
- Arregimentar, organizar e apoiar a realização dos eventos, cursos e capacitações presenciais.
- Divulgar os cursos e capacitações online (EAD) disponíveis por meio da Associação Comercial,
Sindicato Rural, Sala do Empreendedor e Casa do Trabalhador.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 5 anos – Ano 1 ao Ano 5.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de capacitações e cursos realizados;
- Horas consultoria prestadas;
- Total de participantes por curso e capacitação;
- Número de certificados de conclusão de cursos emitidos.
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Principais envolvidos na execução: Prefeitura Municipal de Caarapó (Casa do Trabalhador), Associação
Comercial, Grandes empresas locais e Sistema S.

QUADRO 18 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 6.A. DESENVOLVER CAMPANHAS SISTEMÁTICAS DE INCENTIVO
A COMPRA E A CONTRATAÇÃO LOCAL
AÇÃO: Desenvolver Campanhas sistemáticas de incentivo a compra e a contratação local.
Estratégia relacionada: Estimular a contratação e compra local (Estratégia de manutenção)
Justificativa do diagnóstico: Aumento nas compras online e tendência de racionalizar o consumo pós
pandemia, concorrência das empresas de Dourados, distanciamento entre empresas locais e grandes
compradores, baixa integração comercial entre o empresariado diante da possibilidade de fortalecer o
comércio local pela interação presencial e confiança, além do sucesso de ações de contratação interna,
como o Jovem Aprendiz.
Objetivos: Ampliar o consumo e as contratações locais por meio de campanha de valorização e
engajamento da população e empresariado.
Público-alvo: Prefeitura (Casa do Trabalhador e Secretaria de Desenvolvimento) e Associações
(comercial e de artesãos).
Conteúdo: Consultoria para criar a campanha de valorização das empresas locais e fomento ao
primeiro emprego.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reunião de alinhamento para constituir parceria entre associações e Prefeitura (Secretaria de
Desenvolvimento e Casa do Trabalhador) para mobilizar o SEBRAE a constituir parceria para a criação
da campanha.
- Constituição de parceria com SEBRAE para a criação da campanha como apelo para a valorização do
negócio local, geração de oportunidades de emprego e renda ao munícipe etc.
- Desenvolvimento do material de apoio e divulgação da campanha, formas de vinculação.
- Definição de modelo de acompanhamento de sua efetividade.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 1 ano – Ano 3.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de reuniões realizadas;
- Horas consultoria prestadas.
Principais envolvidos na execução: Prefeitura Municipal de Caarapó (Casa do Trabalhador e Secretaria
de Desenvolvimento), Associação Comercial, Associação de Artesãos e SEBRAE.

QUADRO 19 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 6.B. AMPLIAR A CADEIA DE FORNECEDORES LOCAIS
AÇÃO: Ampliar a cadeia de fornecedores locais.
Estratégia relacionada: Estimular a contratação e compra local (Estratégia de manutenção)
Justificativa do diagnóstico: Expansão das empresas e da necessidade de prestadores de serviços em
geral, distanciamento entre empresas locais e grandes compradores, conflitos na qualidade da
prestação de serviços, irregularidades documentais e de certificação para atuar como fornecedor
diante da possibilidade de fortalecer o comércio local.
Objetivos: Ampliar a rede de fornecedores disponíveis ao mercado local, o seu acesso e a participação
do empresariado local nas grandes compras locais.
Público-alvo: Prefeitura (Casa do Trabalhador e Secretaria de Desenvolvimento) e Associações
(comercial e de artesãos).
Conteúdo: Consultorias e cursos nas áreas gerenciais, técnicas e industriais para o fortalecimento da
cadeia de fornecedores das grandes empresas de Caarapó e região.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reuniões de alinhamento entre Prefeitura, Associações e representantes dos grandes compradores
para: (i) definição de competências técnicas (treinamentos específicos a serem repassados e conceitos
a serem apresentados aos prestadores de serviços locais em função da tecnologia empregada nas
grandes contratantes locais favoreceriam sua manutenção e reparo) e gerenciais (administrativo,
gerencial, gestão de pessoas, processos etc.) a serem priorizadas; (ii) de metodologia de seleção,
mobilização e definição do perfil de empresários e ramos de atuação a serem beneficiados; (iii)
construção de método de arregimentação e fomento a demanda para as atividades presenciais; (iv)
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elaboração de procedimentos de divulgação dos cursos e capacitações online disponíveis por meio da
Associação Comercial e Sala do Empreendedor.
- Constituir parcerias com o Sistema S para a realização das atividades presenciais e construir
programação de capacitação sistemática por cinco anos.
- Organizar e promover a realização dos cursos e capacitações.
- Definir procedimento de acompanhamento das consultorias realizadas.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 5 anos: Ano 1 ao Ano 5.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de reuniões realizadas;
- Horas consultoria prestadas.
Principais envolvidos na execução: Associação Comercial, Prefeitura de Caarapó e Sistema S

QUADRO 20 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 6.C. CRIAR O BANCO DE FORNECEDORES E DE CURRÍCULOS
AÇÃO: Criar o Banco de fornecedores e de currículos.
Estratégia relacionada: Estimular a contratação e compra local (Estratégia de manutenção)
Justificativa do diagnóstico: Expansão das empresas e da necessidade de prestadores de serviços em
geral, desconhecimento e distanciamento entre empresas locais e grandes compradores, conflitos na
qualidade da prestação de serviços, irregularidades documentais e de certificação para atuar como
fornecedor diante da possibilidade de fortalecer o comércio local.
Objetivos: Ampliar a rede de fornecedores disponíveis ao mercado local, o seu acesso e a participação
do empresariado local nas grandes compras locais.
Público-alvo: Prefeitura (Casa do Trabalhador e Secretaria de Desenvolvimento) e Associação
Comercial
Conteúdo: Estruturação do banco de fornecedores e oportunidades
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reuniões de alinhamento entre Prefeitura, Associações e representantes dos grandes compradores
para solicitar parceria com SEBRAE visando a construção do banco de fornecedores e currículos de
forma compartilhada;
- Constituir parceira com o SEBRAE para o desenvolvimento das atividades: criação de banco de dados
de uso compartilhado, com acesso restrito aos parceiros da ação, gerida pela Associação Comercial e
Casa do Trabalhador contendo: CNAE principal, CNAEs secundário, Razão social, porte empresarial,
endereço, telefone, nome do responsável legal. Além de elencar grupos onde estão as empresas e
perfis de profissionais de maior relevância como fornecedores e contratados.
- Reunião de mobilização dos parceiros, demonstração do banco de dados e passo a passo do seu
preenchimento, pactuação do seu completo preenchimento, definição dos termos de uso e de
divulgação da mesma, construção de processo de coleta de informações etc.
- Construção de rotina de coleta de informações e preenchimento.
- Reuniões trimestrais entre parceiros para avaliação da efetividade do instrumento, grau de uso,
número de profissionais e fornecedores contatados e novos contratos efetivados.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 2 anos: Ano 1 ao Ano 2.
Indicadores de acompanhamento:
- Total de empresas catalogadas;
- Número de novas empresas catalogadas por mês;
- Número de fornecedores contatados;
- Novos contratos efetivados.
Principais envolvidos na execução: Associação Comercial, Prefeitura de Caarapó e SEBRAE.

QUADRO 21 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 7.A. PROMOVER EVENTOS SISTEMÁTICOS DE APROXIMAÇÃO
AÇÃO: Promover eventos sistemáticos de aproximação.
Estratégia relacionada: Aproximar instituições e empresas (Estratégia de sobrevivência)
Justificativa do diagnóstico: Inseguranças pela economia nacional. Distanciamento entre instituições
e empresariado. Desconhecimento da oferta e demanda local. Canais de parceiras e vendas pouco
desenvolvidos.
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Objetivos: Ampliar a rede de fornecedores disponíveis ao mercado local, o seu acesso e a participação
do empresariado local nas grandes compras locais.
Público-alvo: Atuais e potenciais fornecedores de grandes compradores locais, prestadores de serviços
e comércios da área de logística (novos investimentos de infraestrutura local) e outras cadeias
produtivas que se estruturam, empresas de comércio e serviço em geral, agricultura familiar e
pequenos negócios.
Conteúdo: Eventos de aproximação para negócios e parcerias comerciais, visitas de ambientação
técnica nos grandes compradores
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reuniões de alinhamento entre Prefeitura, Associações e representantes dos grandes compradores
para solicitar parceria com SEBRAE visando a constituir parceira com o SEBRAE para o desenvolvimento
das atividades:
- Desenvolvimento do cronograma e a programação de realização em etapas semestrais com palestras
e rodadas de negócios, feira de mercadorias, roteiro de visitas de apresentação, cronograma, duração
etc.
- Arregimentação e mobilização do empresariado;
- Organização e realização dos eventos;
- Desenvolvimento do processo de divulgação da campanha, formas de vinculação.
- Definição de modelo de acompanhamento de sua efetividade.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 5 anos: Ano 1 ao Ano 5.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de eventos realizados.
- Número de empresas participantes.
- Incremento de novos negócios dos fornecedores atuais.
- Incremento de novos fornecedores.
- Número de parcerias comerciais firmadas.
Principais envolvidos na execução: Associação Comercial, Prefeitura de Caarapó e SEBRAE.

QUADRO 22 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 8.A. ATUALIZAR OS NEGÓCIOS LOCAIS PARA REDUZIR O
IMPACTO DA FALTA DE INSUMOS, MATÉRIAS PRIMAS E ALTA DE PREÇOS
AÇÃO: Atualizar os negócios locais para reduzir o impacto da falta de insumos, matérias primas e alta
de preços.
Estratégia relacionada: Racionalizar processos e otimizar empresas (Estratégia de sobrevivência)
Justificativa do diagnóstico: Inseguranças pela economia nacional. Ameaças de indisponibilidade e
crise de recursos e seus impactos na produção e economia. Alto custo de vida e baixa oferta de bens e
serviços local. Falhas na gestão de empresas e formação de preço. Necessidade de ações proativas de
prevenção às crises.
Objetivos: Otimizar os resultados das empresas locais, tornando-as mais eficientes, eficazes e efetivas.
Público-alvo: Atuais e potenciais fornecedores de grandes compradores locais, prestadores de serviços
e comércios da área de logística (novos investimentos de infraestrutura local) e outras cadeias
produtivas que se estruturam, empresas de comércio e serviço em geral, agricultura familiar e
pequenos negócios.
Conteúdo: Cursos, capacitações e consultorias em gestão financeira e formação de preços, estoque,
tributos, linhas de financiamento, mapeamento de processos, palestras sobre desperdícios e
apresentações técnicas de produtos e sistemas que promovem economias nas empresas
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reuniões de alinhamento entre Prefeitura e Associações para organizar a demanda e firmar parceria
com o SEBRAE para as capacitações.
- Constituir parcerias com o Sistema S para a realização das atividades presenciais e construir
programação de capacitação sistemática por cinco anos.
- Arregimentação e fomento a demanda para as atividades presenciais.
- Organizar e promover a realização dos cursos e capacitações.
- Elaboração de procedimentos de divulgação dos cursos e capacitações online disponíveis por meio da
Associação Comercial, Sindicato Rural e Sala do Empreendedor.
- Definir procedimento de acompanhamento das consultorias realizadas.
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Sugestão de cronograma e duração prevista: 5 anos: Ano 1 ao Ano 5.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de capacitações e cursos realizados;
- Horas consultoria prestadas;
- Número de participantes nos cursos e capacitações;
- Número de empresas atendidas em consultoria.
Principais envolvidos na execução: Associação Comercial, Prefeitura de Caarapó e SEBRAE.

QUADRO 23 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 9.A. FORTALECER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
AÇÃO: Fortalecer a administração pública municipal.
Estratégia relacionada: Reestruturar instituições locais de apoio às empresas (Estratégia de
sobrevivência)
Justificativa do diagnóstico: Inseguranças pela economia nacional. Ausência ou desatualização de
políticas públicas. Distanciamento entre instituições e empresariado. Necessidade de ações proativas
de prevenção às crises.
Objetivos: Criar um ambiente institucional moderno, eficaz e positivo para otimizar os resultados das
empresas locais.
Público-alvo: Prefeitura Municipal de Caarapó – órgãos diretamente vinculados ao desenvolvimento
econômico (Gabinete, Jurídico, Secretaria de Governo e Secretaria de Desenvolvimento)
Conteúdo: Consultoria específicas em mapeamento de processos, gestão de projetos, planejamento
estratégico e gestão de pessoas quanto à liderança (técnicas e ferramentas para busca da alta
performance de suas equipes)
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
- Reunião de alinhamento interna da Prefeitura para delinear a demanda de consultoria a ser solicitada
ao SEBRAE e Instituições de Ensino na área de mapeamento de processos, gestão de projetos,
planejamento estratégico e gestão de pessoas quanto à liderança (técnicas e ferramentas para busca
da alta performance de suas equipes).
- Constituir parcerias com o SEBRAE para as consultorias específicas por três anos.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 3 anos: Ano 1 ao Ano 3.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de reuniões realizadas;
- Processos mapeados;
- Planejamento estratégico construído;
- Horas consultoria prestada.
Principais envolvidos na execução: Prefeitura de Caarapó e SEBRAE.

QUADRO 24 – FICHA DETALHADA: AÇÃO 9.B. AMPLIAR A ATUAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE APOIO ÀS
PEQUENAS EMPRESAS
AÇÃO: Ampliar a atuação das associações de apoio às pequenas empresas.
Estratégia relacionada: Reestruturar instituições locais de apoio às empresas (Estratégia de
sobrevivência)
Justificativa do diagnóstico: Inseguranças pela economia nacional. Ausência ou desatualização de
políticas públicas. Distanciamento entre instituições e empresariado. Necessidade de ações proativas
de prevenção às crises. Novos negócios especializados surgindo em Dourados e no Paraná capazes de
atrair o consumo local. Mudança nos hábitos de consumo pós pandemia (compras online, compras
racionais). Instabilidade política.
Objetivos: Criar um ambiente institucional moderno, eficaz e positivo para otimizar os resultados das
empresas locais.
Público-alvo: Associação Comercial e de artesãos
Conteúdo: Consultoria específicas em planejamento, gestão e desenvolvimento da cultura
associativista. Campanha de formalização de artesãos e pequenos negócios.
Descrição: A execução dessa ação envolve as seguintes atividades:
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- Reunião de alinhamento interna das associações (apoiadas pela Prefeitura) para delinear a demanda
de consultoria a ser solicitada ao SEBRAE e Instituições de Ensino na área de planejamento e
associativismo.
- Constituir parcerias com o SEBRAE para as consultorias específicas nas associações por três anos para:
(i) cursos e consultorias em planejamento, gestão e desenvolvimento da cultura associativista; (ii)
desenvolver campanha de formalização de artesãos e pequenos negócios; (iii) ampliação da oferta de
serviços aos associados como o mapeamento e captação de cursos e demandas técnicas de seus
associados ou ainda o rastreamento de oportunidades governamentais e junto a grandes empresas e
divulgação direcionada aos associados conforme atividade econômica, bem ou serviço demandado.
Apoio ao preparo de documentação para licitações e compradores privados.
- Definir procedimento de acompanhamento das consultorias realizadas.
Sugestão de cronograma e duração prevista: 3 anos: Ano 1 ao Ano 3.
Indicadores de acompanhamento:
- Número de reuniões realizadas;
- Horas consultoria prestada.
Principais envolvidos na execução: Associação Comercial, Associação de Artesãos e SEBRAE.
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