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Criada em 2004, a Agência Social é uma empresa de consultoria técnica especializada em gestão social,  gestão pública e 
projetos privados de interesse público e de responsabilidade social, formada por uma equipe de consultores e 
pesquisadores com experiência profissional multidisciplinar, nos setores público, privado e organizações do Terceiro 
Setor,  aliando “saberes e fazeres práticos” ao “conhecimento teórico”.

A Agência Social possui sede em Salvador/Bahia e destaca-se, sobretudo, pelo atendimento próximo aos clientes, 
contando com infra-estrutura tecnológica adequada ao desenvolvimento de projetos, como sistema de gerenciamento 
de projetos via WEB, e ao acompanhamento à distância das atividades e resultados dos projetos pelos clientes e 
parceiros. A Agência Social é uma organização focada em gerar soluções específicas para cada cliente, que busca a 
excelência nos produtos finais e o desenvolvimento de conhecimento aplicado por meio de atividades de campo, que 
defende a transferência de “saberes e fazeres” para as organizações parceiras, que valoriza a transparência, a ética e a 
franqueza nas relações interpessoais, respeitando sempre as questões culturais dos contextos em que atua.

Quem somos

Como atuamos
Elabora-se projetos e desenha-se soluções que são definidas 
a partir da identificação das necessidades das organizações, 
clientes ou parceiras. Após um diagnóstico inicial, é feito o 
planejamento, no qual se especifica o resultado a ser 
alcançado e as macroetapas que serão percorridas. 

Esse plano é então discutido e aprovado pelos contratantes, 
sendo posteriormente detalhado e implementado pela 
equipe da Agência Social.

Ao longo do trabalho são feitos os acompanhamentos e 
ajustes necessários para que as metas inicialmente 
definidas sejam alcançadas, tendo como diferencial a 
participação efetiva da equipe desde sua elaboração até a 
efetiva implementação ou entrega dos produtos finais.

A Agência Social presta consultoria aplicada por meio do desenvolvimento de programas e projetos sociais, 
governamentais e privados de interesse público, envolvendo desde diagnósticos, estudos, planejamento, desenho 
de estratégias para intervenção, assessoria na gestão, implementação, avaliação e monitoramento, bem como, 
processos de capacitação e formação.

O que fazemos
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Equipe qualificada e em 
constante aperfeiçoamento 

Comprometimento com a 
qualidade e cronograma 

Resultados com alto valor agregado, 
com programas ou projetos desenhados 

sob medida para cada cliente 

Atendimento personalizado em cada 
programa ou projeto 

Alinhamento aos objetivos estratégicos 
dos clientes e parceiros 

Diferenciais de atuação 
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Relacionamentos baseados na 
transparência e confiança



1. Empreendimentos produtivos para o 
desenvolvimento socioeconômico

·  Arranjos Produtivos Locais (APLs),  aglomerados 
produtivos e sistemas produtivos locais

·Associativismo e Cooperativismo
·Cadeia de Valor (value link chain) 
·Cadeia Produtiva
·Economia de Setores Populares
·Economia Verde e Sustentabilidade
·Empreendedorismo Social
·Inovação Social e Tecnologia Social
·Negócios Sociais Sustentáveis
lRedes Associativas
lRedes Empresariais
l   Consórcios

2. Gestão da Cultura e Economia Criativa
·Artesanato
·Economia Criativa
·Economia da Cultura
·Gestão Cultural
·Iconografia
lIdentidade Territorial
lMapeamentos e Cadastros Socioculturais
lPlanejamento Territorial da Cultura

3. Avaliação e Monitoramento
·Avaliação de aprendizagem
·Avaliação de imagem organizacional
·Avaliação de impacto
·Avaliação de linha de base
·Avaliação de políticas públicas
·Avaliação de programas e projetos

Áreas de atuação
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·Avaliação de serviços
·Avaliação institucional
lDiagnósticos
lMonitoramento de Programas e Projetos
lConstrução de Indicadores

4. Comunicação & Marketing
·Comunicação para o desenvolvimento
·Marketing Cultural
l  Marketing Institucional para
     Organizações Sociais, Públicas e Cooperativas
·Marketing de Produtos Sociais
·Marketing Social
·Marketing Verde

5. Responsabilidade socioambiental 
Empresarial e Corporativa (RSE/RSC)
lInvestimento Social Privado (ISP)
lRelacionamento Comunitário
lDiagnósticos Comunitários
lÍndices de Relacionamento Comunitário
lMapeamentos Socioambientais
lVoluntariado Empresarial
lGestão de Redes Sociais

6. Gestão de Territórios e Regiões
·Conselhos de políticas públicas e de programas 

governamentais
·Desenvolvimento local e regional
·Gestão social de territórios
·Planejamento territorial
·Redes e fóruns sociais de práticas e gestão 
     de políticas públicas
·Territórios e identidade
·Rotas Culturais 



w w w c o m . b r. .a g e n c i a s o c i a l 6

·Assembléia Legislativa da Bahia (AL/BA)
·Banco do Brasil 
·Care Brasil Internacional
·Escritório de Revitalização do Centro Antigo de Salvador
·Fundação da Escola de Administração (FEA/UFBA)
·Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (FAPESB)
·Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)
·Fundação Dom Cabral 
·Fundação Kellogg
·Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM)
·Fundação Odebrecht
·Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Bahia (IDES)
·Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA)
·Petrobras S.A.  Unidade de Negócios Bahia (UN/BA)
·Programa de Mobilização da Indústria Nacional de
Petróleo e Gás Natural 
·Prorenda Bahia (EBDA/SEAGRI)
·Rede de Informações do Terceiro Setor (RITS)
·Rede Pintadas/BA
·SEBRAE (Nacional, Bahia e Paraná)
·Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT)
·Serviço Técnico de Cooperação Alemão (GTZ/GIZ)
·Unesco
·Universidade Federal da Bahia (UFBA)
·Universidade Solidária (UNISOL)
·Veracel S.A.
·Associação dos Dirigentes Municipais de Cultura da Bahia 
· Fundação Banco do Brasil (FBB)
·Braskem
· Sindicato das Indústrias do Papel, Celulose, Papelão, Pasta 
de Madeira para Papel e Artefatos de Papel e Papelão no 
Estado da Bahia (SINDPACEL)
· Bahiagás
· Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da 
Bahia (SECTI)
· Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
· Dutovia (Consórcio composto pelas empresas - Acrinor, 
Braskem S/A, Bahiagás, DOW Brasil Nordeste, Petrobras, 
FAFEN, Transpetro)

Clientes e Parceiros



1. Conhecendo o Baixo Sul da Bahia 

O Projeto teve o propósito de disseminar informações sobre o perfil 
socioeconômico da microrregião do Baixo Sul da Bahia e servir de base 
para a discussão, formulação, implementação, execução de políticas 
públicas e tomada de decisões de agências governamentais ou de 
investidores privados interessados no desenvolvimento territorial dessa 
localidade.

A publicação gerada, a partir da  pesquisa,  denominada Baixo Sul da 
Bahia: uma proposta de desenvolvimento territorial, teve como objetivos: 
 (i) estruturar uma base de dados que possam ser atualizados com rapidez 
e a baixo custo; (ii) tornar disponíveis informações úteis para apoiar 
estudos e projetos de natureza técnico-científica e de viabilidade 
econômica, os quais contribuiram para o crescimento da microrregião e 
para a melhoria da qualidade de vida da população; (iii) permitir aos 
envolvidos  e à comunidade em geral uma visão sistêmica sobre a situação 
atual do Baixo Sul, calcada num abrangente conhecimento da realidade 
dos municípios integrantes do território, dos seus “riscos” sociais bem 
como de suas potencialidades. 

O Programa ONG FORTE 2002 realizou:
q capacitação de 150 gestores e/ou dirigentes de organizações da 

sociedade civil sem fins lucrativos situadas concentradamente na Região 
Metropolitana de Salvador;

q concepção de metodologias de capacitação em elaboração, 
gerenciamento e avaliação de programas e projetos voltados para a área 
social, de modo que possa ser replicada em outros contextos e 
instituições de interesse público;

q eventos de sensibilização e mobilização dos dirigentes de órgãos 
públicos, gestores e/ou dirigentes de OSCs;

q  monitoramento das atividades de um grupo de OSCs, apoiado por um 
sistema de informação, por meio de um plano de ação elaborado de 
forma conjunta pelo gestor das OSCs e alunos;

q envolvimento de alunos UFBA, de graduação universitária, no 
monitoramento das atividades previstas no plano das OSCs;

q desenvolvimento de um sistema de informação aplicado ao 
desenvolvimento e gestão social.

Diagnóstico 
Regional

 
Planejamento 
Territorial

Capacitação

Avaliação

2. Programa ONG Forte 2002 - 2003 

Projetos desenvolvidos

Cliente: Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul 
(IDES) e Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (FAPESB)

Cliente: Secretaria de Desenvolvimento Social e  Combate à 
Pobreza do Estado da Bahia (SECOMP/BA)
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3. Programa ONG Forte 2004 - 2005

O objetivo do Programa ONG Forte 2004 foi a continuidade do processo de 
disseminação da culltura na profissionalização das organizações da 
sociedade civil sem fins lucrativos no Estado da Bahia,  iniciado em 2002.

Para tanto, buscou ampliar o conhecimento sobre o assunto, realizando 
diagnósticos sobre o universo destas organizações, promovendo 
discussões técnicas e metodológicas, disseminando instrumentos de 
gestão por meio de capacitação, como também o estímulo à 
operacionalização de projetos sociais e produtivos.

Foram desenvolvidas atividades em 4 localidades ou territórios de 
identidade: Alto das Pombas/Calabar, Península de Itapagipe e Nordeste 
de Amaralina ( Salvador)  e Litoral Norte/Costa dos Coqueiros. 

O projeto consistiu na avaliação externa do curso Orçamento Público: 
Planejamento, Execução e Controle, na edição realizada no Estado Piauí, no 
ano de 2005, entre os meses de junho a novembro. Esse curso, formulado 
pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), foi oferecido na modalidade de 
ensino à distância (EAD), com duração de 13 semanas e distribuição de 
materiais instrucionais por meio de um jornal de grande circulação em 
Teresina, o Jornal O DIA.

A Avaliação Externa teve como objetivos: i) registrar de forma descritiva, 
nos seus aspectos mais significativos, as principais etapas do curso 
Orçamento Público; ii) assinalar os diferentes processos de gestão 
envolvendo a implementação do curso pelos parceiros FDR, SEPLAN, UESPI 
e CARE;  iii) apresentar indicadores de eficiência e eficácia, comparando-
os, quando possível, com a edição realizada no Ceará em 2003; e iv) 
levantar pontos fortes e fracos da metodologia empregada no Piauí e no 
Ceará, de modo a permitir adequações e aprimoramentos para próximas 
edições.

Capacitação

Redes Sociais

Planejamento
Territorial

Avaliação

Avaliação
de Programas

EAD

4. Pesquisa de Avaliação Externa do
Programa Orçamento Público-Trilogia da Cidadania 

Projetos desenvolvidos

Cliente: Secretaria de Desenvolvimento Social e  Combate à 
Pobreza do Estado da Bahia (SECOMP/BA)

Cliente: CARE Brasil Internacional
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5. Pesquisa dos Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas do Projeto Prorenda Bahia 

O principal objetivo desta pesquisa foi analisar os conselhos municipais 
gestores de políticas públicas dos municípios selecionados atendendo a: 
natureza; composição; representatividade; formas de comunicação; 
atribuições e funções; tomada de decisão; estrutura; relacionamento 
intraorganizacional e interinstitucional (com Organizações da Sociedade 
Civil – Estado – Setor Privado).

Com a pesquisa, buscamos entender os conselhos enquanto espaços 
públicos de exercício de cidadania e planejamento participativo do 
desenvolvimento local,  expondo as diferentes opiniões das pessoas que os 
integram, suas dificuldades enquanto conselheiros e propostas de 
melhoria para suas ações. Foram escolhidos os Conselhos Municipais 
Gestores de Políticas Públicas de dez municípios dos 21 existentes nas 
regiões onde o Prorenda/DLS-BA atuava.

Elaboração do Projeto RENDEX (Renda e Empregos no Norte/Nordeste por 
meio do Desenvolvimento de Ações de Exportação), em inglês "Income 
and Jobs in the North/Northeast through Development of Export 
Activities" para a USAID/Brasil. RENDEX focou geograficamente as regiões 
NO/NE do Brasil e  a CARE selecionou cinco cadeias de valor para atuar: mel 
no Piauí; açaí no Pará, moda praia na Bahia, flores tropicais em Ilhéus (sul 
da Bahia) e cacau orgânico da Amazônia, no Amazonas.

Os critérios de seleção dessas cadeias foram: (a) orientados pelos critérios 
da USAID/Brasil, (b) mercados de exportação e haver competitividade a 
longo prazo nos mercados, (c) participação de micro e pequenas empresas 
e potenciais, tanto para aumento da renda dos beneficiários quanto no 
empoderamento das mulheres, (d) restrições críticas à expansão da Cadeia 
e como o programa pode trabalhar para eliminá-las, (e) oportunidades de 
parceria com a iniciativa privada, empresas do setor e alavancagem de seus 
recursos; (f) CARE Brasil já trabalhar na cadeia de valor e oferecer 
oportunidade para alavancar recursos,  know-how e redes de parceiros; (g) 
impacto ambiental positivo, e (h) potencial para ser replicado por outras 
cadeias de valor no Brasil e no exterior. 

6. RENDEX - Renda e Empregos no NO/NE por meio do 
Desenvolvimento de Ações de Exportação

Avaliação

Conselhos
Políticos 
Públicos

Cadeias
Produtivas

Cadeias
de Valor
(Value Link 
Chains)

Projetos desenvolvidos

Cliente: GTZ - Serviço de Cooperação Técnica Alemão 

Cliente: CARE Brasil Internacional
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8. Pintadas: Memória, Identidade e Comunicação para
o Desenvolvimento

Avaliação

Oil & Gas

Desenvolvimento
Territorial
 
Comunicação &
Marketing

Tecnologias 
Sociais

Projetos desenvolvidos
7. Avaliação do Programa de Mobilização da 
Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP)

A Petrobras, especificamente a Unidade de Negócios Bahia (UN/BA),  
representando o Fórum Regional do PROMINP-BA (PROMINP - Programa 
de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural), 
demandou uma pesquisa sobre a situação dos alunos egressos aprovados 
nos quatro Ciclos de Formação do Programa, de 2006 a 2010, em nível de 
Qualificação Profissional. 

Esta pesquisa buscou contatar os 3.719 alunos egressos e concluintes 
desses 4 ciclos, identificando a condição atual de cada um deles, além de 
levantar sugestões e recomendações ao Programa.

Cliente: Petrobras S.A. UN/BA

Cliente: Associação de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de  
Pintadas (Rede Pintadas)

O "Programa Pintadas: memória, identidade e comunicação para o 
desenvolvimento" está direcionado para o Município de Pintadas/BA, 
situado no Semi-Árido baiano, localizado a 300 Km de Salvador, às margens 
da BR-116, no Território de Identidade Bacia do Jacuípe. 

O Programa agiu em torno de 2 eixos integrados: memória/identidade e 
comunicação para o desenvolvimento visando a formação de rede de 
atores sociais do Território da Bacia do Jacuípe. Com o primeiro eixo, deu-se 
o resgate da memória do município de Pintadas, a partir da visão das 
comunidades/povoados e organizações que construíram sua história, de 
forma a instrumentalizar os participantes do Programa para o registro, 
organização, socialização da história de Pintadas e da Rede Pintadas.

O segundo eixo, comunicação para o desenvolvimento, visou levantar 
informações organizacionais da Rede Pintadas e das organizações 
integrantes, com o propósito de estruturar produtos de comunicação 
externa. Essas ações permitirão à Rede prover meios tangíveis de 
comunicação e intercâmbio para suas organizações (boletins, portfolio, site 
institucional, análise organizacional de cada integrante, mapeamento de 
tecnologias sociais e produtos). Além da Rede Pintadas, ainda no âmbito de 
comunicação, o Programa visa estruturar um sistema de informações 
municipais de Pintadas. 

w w w c o m . b r. .a g e n c i a s o c i a l 10



9. Índice de Satisfação das Comunidades do Entorno dos 
Empreendimentos da Unidade de Negócios/BA 
da Petrobras

Pesquisa de avaliação externa que visou mensurar a percepção das 
comunidades circunvizinhas às instalações da empresa, no âmbito do 
Projeto Manati/Projeto de Desenvolvimento do Campo de Manati (Bacia 
de Camamu) e da Bacia do Recôncavo, dentro dos critérios definidos pela 
Petrobras/UN-BA, com fins de estabelecer o Índice de Satisfação das 
Comunidades:  ISCO (2008/2009).

O projeto objetivou traçar um panorama do relacionamento da empresa 
com as comunidades com as quais a empresa se relaciona em 15 
municípios, especificamente 26 comunidades/localidades circunvizinhas 
e/ou inseridas  próximas às instalações da UN-BA.

Projetos desenvolvidos

Em 2006,  a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) 
no intuito de aferir o desempenho de seus programas e de difundir a 
cultura de avaliação, solicitou uma avaliação externa de 9 dos seus 
Programas, dentre eles: 

1. Programa de Apoio à Pesquisa em Empresa (Pappe)
2. Rede de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 

(Repittec)
3. Programa de Apoio às Incubadoras 
4. Programa de Apoio às Pré-Incubadoras 
5. Programa de Capacitação em Engenharia para o Estado da Bahia 

(Procede)
6. Programa de Apoio à Instalação de Doutores no Estado da Bahia 

(Prodoc/DCR) 
7. Programa de Redes Cooperativas de Pesquisa (Recope)
8. Programa de Apoio à Implementação de Cursos de 

Empreendedorismo/Concurso de Plano de Negócios
9.    Programa Empreendedor Social

Esse projeto de pesquisa teve como resultado, além da avaliação dos 
programas, a construção de uma metodologia de avaliação externa de 
programas da Fapesb e diretrizes para uma sistemática de avaliação 
interna.

10. Avaliação Externa dos Programas da FAPESB 
(ciclo 2003-2006)

Avaliação de 
Programas

Metodologia
de Avaliação 

Inovação

Cliente: Petrobras S.A. UN/BA

Cliente: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB)
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11. Cadeia de Valor do Artesanato da Região
Metropolitana de Salvador (RMS)

A pesquisa de avaliação externa desenvolvida para o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) analisou a experiência da estratégia de negócio 
de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) Banco do Brasil na Região 
Metropolitana de Salvador (RMS), visando traçar um perfil de seus 
projetos, conhecer suas dificuldades e seus êxitos. Os objetivos foram:

q levantar informações qualitativas e quantitativas sobre a 
percepção dos diferentes atores sobre a CdV do Artesanato (mapa 
de atores);
q produzir conhecimentos sobre os aspectos favoráveis (pontos 
fortes) e desfavoráveis (pontos fracos) ao desenvolvimento e ao 
alcance dos objetivos dos projetos/experiências de DRS analisados;
q refletir sobre a prática dos operadores/gerentes, que na linha de 
frente das agências, colocam os projetos de DRS em funcionamento;
q propor recomendações à dinamização da CdV, a partir dos seus 
elos; 
q compreender o contexto institucional e o marco legal ao processo 
de implementação dos projetos de DRS;
q subsidiar o BB/DRS a interagir com o segmento “artesanato”, a 
partir da experiência piloto realizada na RMS .

O relatório foi estruturado em 5 blocos: 
Blocos  1 e 2 -  Conceitual e Metodológico
Bloco 3 -  Análise da experiência de DRS/BB
Bloco 4 -  Cadeia de Valor (CdV) do Artesanato na RMS:

q Análise do Marco Legal do artesanato na RMS, Bahia e Brasil;
q Análise do Ambiente Organizacional 
(mapa de atores, com a sua visão de SWOT/FOFA);
q Análise dos Elos da Cadeia de Valor do Artesanato na RMS 
(insumos, produção, beneficiamento e/ou transformação, 
distribuição, transporte, promoção, comunicação, comercialização 
e Consumidores Finais);
q Análise dos Pontos de Venda (PdVs).

Bloco 5 -  Proposições relacionadas à Cadeia de Valor do Artesanato na 
RMS.

Avaliação

Cadeias 
Produtivas

Cadeias de
Valor

Artesanato

Economia
Criativa

Projetos desenvolvidos

Cliente: Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA)
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12. Curso “Formação de Moderadores para Processos 
Participativos” e “Elaboração Participativa de Projetos”

A proposta do Curso de Elaboração Participativa de Projetos e Formação de 
Moderadores para Processos Participativos é a capacitação técnica na área 
de elaboração, formulação de projetos e condução de grupos em 
processos de trabalho participativos. De forma complementar, além de 
propiciar conhecimentos técnicos e práticos para o desenho de projetos, o 
curso busca  informações sobre fontes de financiamento e captação de 
recursos, disponibilizando um conjunto de instituições e agentes 
financiadores, públicos e privados, para os projetos e programas 
elaborados.

Na pesquisa Análise dos Gargalos às Exportações de Micro e Pequenas 
Empresas – Avaliação de Resultados, formulada, aplicada e tabulada para o 
SEBRAE Nacional e Comitê de Comércio Exterior do Fórum Permanente das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, encontra-se uma análise de 
131 MPEs respondentes cujos resultados serão utilizados para referência 
neste relatório.

O objetivo dessa pesquisa, com 40 perguntas, foi levantar informações e 
apontar formas para aperfeiçoar as políticas públicas com foco nos 
procedimentos relativos à burocracia, tributação, tecnologia, finanças, 
promoção e acesso a mercados para os exportadores brasileiros. O 
conjunto das informações coletadas serviu de subsídio para o Comitê de 
Comércio Exterior usar no Planejamento das Ações para 2011. 

O relatório final foi dividido em 3 partes: i) Análise Geral,  que  apresenta o 
perfil das empresas que responderam o questionário; ii) Percepções dos 
empresários, no qual serão ressaltados, especialmente, uma série de 
críticas, dificuldades, gargalos e sugestões para as exportações de MPEs, 
segundo os próprios empresários depoimentos coletados em questões do 
tipo aberta. E por fim, iii) Recomendações sobre o questionário utilizado 

13. Pesquisa de Análise dos Gargalos às Exportações das
MPEs no Brasil (SEBRAE Nacional)

Avaliação

MPE

Exportação

Capacitação

Metodologia
Participativa

Projetos desenvolvidos

Cliente: Cursos abertos e in company (Petrobras, Brasken, 
Visão Mundial, Dow, Bahiagás, Governo do Estado.

Cliente: SEBRAE Nacional - Unidade de Acesso ao Mercado
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Em 2008, a SECULT/BA lançou-se rumo a um desafio na forma de um 
projeto inicial: de um lado, empreender a implementação de planos de 
desenvolvimento territoriais, tendo como foco o desenvolvimento pleno 
em 5 territórios estratégicos e o desenho de projetos a serem implantados 
pela comunidade baiana; e, de outro, definir diretrizes metodológicas para 
processos de planejamento participativo na SECULT. 

Os 5 Territórios de Identidade inicialmente definidos pela SUDECULT 
foram: (1) Baixo Sul, (2) Bacia do Jacuípe, (3) Velho Chico, (4) Sisal e, por fim, 
(5) Vitória da Conquista. A seguir, os produtos resultantes do processo de 
implantação dos planos territoriais de desenvolvimento da cultura: 
Produto I: Metodologia de planejamento dos planos territoriais de 
desenvolvimento da cultura
Produto II: Estrutura Analítica (EAP) e Matriz de Avaliação dos Projetos
Produto III:  Realização de capacitação voltada à SUDECULT/indiretas
Produto IV:  Planos de Desenvolvimento Territorial da Cultura (PDTC)

14. Planos de Desenvolvimento Territorial da Cultura  

O Projeto Cadastro de Organizações Sociais e Cooperativas do Centro 

Antigo de Salvador (CAS), solicitado pelo “Escritório de Referência do 

Centro Antigo de Salvador, ligado à SECULT/BA e UNESCO, visou dar um 

panorama desses 2 tipos de organizações para o conjunto de 47 

bairros/subdivisões administrativas identificadas pelo Escritório na área 

delimitada como Centro Histórico e Áreas de Proteção Rigorosa de 

Salvador, com fins de mapear organizações que possam estabelecer 

parcerias e relações interinstitucionais e intersetoriais em torno do Plano 

de Reabilitação Sustentável, Integrado e Participativo do Centro Antigo de 

Salvador.

Cadastro
Institucional

Diagnóstico 
Comunitário

Associativismo
e Cooperativismo

Geoprocessamento

15. Cadastro de Organizações Sociais e Cooperativas do 
Centro Antigo de Salvador (ERCAS)

Diagnóstico

Planejamento
Territorial

Diagnóstico
Territorial

Gestão
Cultural

Projetos desenvolvidos

Cliente: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT/BA)

Cliente: Escritório de Referência do Centro Antigo de Salvador e 
UNESCO e SECULT/BA
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Atuação no apoio à Estruturação da Gestão e no Acesso a Mercado de 2 
unidades agroindustriais,  especificamente a Cooperativa dos Pescadores 
e Marisqueiros de Vera Cruz - BA (Repescar) e o Atacadão da Roça LTDA., 
composto de frentes de negócios:

l“Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios”
l“Fabricação de farinha de mandioca e derivados” 

O resultados destas duas frentes de trabalho geraram um Diagnóstico de 
Reconhecimento, Planos de Operações e Planos de Negócios.

16. Programa Vida Melhor Rural 

A elaboração e publicação do Manual de Implementação da Sala do 

Empreendedor para Gestores Públicos é parte integrante do convênio de 

cooperação firmado entre o Governo do Estado da Bahia, através da 

Secretaria da Indústria Comércio e Mineração (SICM) e SEBRAE, e resulta  

da parceria entre a Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento 

Territorial (UPPDT) do SEBRAE Bahia e da Superintendência de Serviços 

Públicos da SICM/BA, para promover a criação e implantação de espaços 

destinados ao empreendedor em municípios no interior do Estado da 

Bahia. 

O documento se destina a Prefeitos, Secretários, técnicos, equipes de 

atendimento e apoio, especialmente o Agente de Desenvolvimento - todos 

a serem envolvidos no processo de implementação da Sala do 

Empreendedor. 

Gestão
Pública

Inovação

MPE

17. Manual de Implementação da Sala do Empreendedor 
para Gestores Públicos

Gestão de 
Cooperativas

Estudo de 
Viabilidade
e Mercado

Plano de
Negócios

Projetos desenvolvidos

Cliente: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do 
Estado da Bahia (SEBRAE/BA)

Cliente: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do 
Estado da Bahia (SEBRAE/BA)
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A pesquisa denominada “Diagnóstico Socioambiental da Dutovia 
RLAM/Pólo Petroquímico Camaçari/Porto de Aratu”, teve como objetivo 
geral traçar um panorama dos principais aspectos socioambientais 
relacionados às 06 (seis) comunidades circunvizinhas e/ou próximas às 
instalações da Dutovia e que sofrem interferência/influência direta, 
distribuídas em 03 (três) municípios baianos, seguindo as delimitações do 
Termo de Referência/Memorial Descritivo.

O diagnóstico foi circunscrito a 6 (seis) comunidades da Região 
Metropolitana de Salvador (RMS) – Menino Jesus, Pasto de Fora, Madeira e 
Passé (Candeias), Pitanga dos Palmares (Simões Filho) e Futurama (Dias 
D'Ávila) – localidades onde há passagem de dutos e presença de outros 
equipamentos e instalações relacionados à Dutovia. O documento final 
incorporou informações não-confidenciais e confidenciais cedidas pelos 
representantes em reuniões técnicas e contatos realizados.

Os resultados do diagnóstico socioambiental serviram como base de 
informações complementares sobre estas comunidades, colaborando para 
a identificação de elementos importantes a partir dos depoimentos de 
seus moradores, com a finalidade de auxiliar as empresas responsáveis 
pela Dutovia no planejamento de futuras ações sociais e iniciativas de 
comunicação e segurança nessas localidades.

O projeto foi realizado em parceria com a Universidade Federal da Bahia 
por meio do Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social, 
tendo como objetivo a qualificação de consultores credenciados do 
SEBRAE/BA para atuarem na formação de indivíduos pertencentes a 
cooperativas no estado da Bahia. Ministrado um curso na modalidade de 
extensão com carga horária de 120h. 

18. Diagnóstico Socioambiental das comunidades do 
entorno da Dutovia RLAM-Pólo Petroquímico e Porto 
de Aratu

Programa Gestão de Cooperativas 

Diagnóstico
Socioambiental

Responsabilidade
Social  Empresarial
(RSE)

Imagem
Institucional

Geoprocessamento

Projetos desenvolvidos

Clientes: Gestão Compartilhada da Dutovia RLAM/Pólo 
Petroquímico de Camaçari/Porto de Aratu - Braskem S/A, 
Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), Dow Brasil Nordeste, 
Petrobras, Transpetro e Unigel (Divisão de Acrílicos)

Cliente: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
do Estado da Bahia (SEBRAE/BA)

19. 

Gestão de
Cooperativismo

Capacitação
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O Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor foi um instrumento para firmar o 
tema do desenvolvimento econômico e dos pequenos negócios como 
prioridade na gestão pública, com a identificação, avaliação, valorização e 
disseminação de iniciativas realizadas nos municípios brasileiros e que 
geraram impacto positivo para o empreendedorismo local.

A Agência Social realizou visitas técnicas em alguns municípios partícipes 
para reconhecer a capacidade administrativa dos gestores que elaboraram 
os melhores projetos e implantaram ações em favor do surgimento e do 
desenvolvimento de micro e pequenas empresas em seus municípios. 
Na Bahia, os 5 municípios pré-selecionados foram: Andaraí, Irecê, Lauro de 
Freitas, Miguel Calmon e Santo Antônio de Jesus. A tarefa da Agência Social 
foi de acompanhar o processo e preparar 5 relatórios finais das visitas aos 
municípios participantes do Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, VII 
Edição.

Realização de estudo de mercado do segmento de confecções, da linha Lar, 
especificamente para produtos de cama-mesa-banho. O trabalho foi 
desenvolvido durante o período de 24/setembro a 15/novembro/2012.
A finalidade do estudo foi definida como mapear informações relevantes 
para o dimensionamento da demanda mercadológica para o 
empreendimento da Indústria Cidadã concedida à APROCESB – Associação 
dos Produtores de Confecção do Extremo Sul da Bahia, por meio do 
Programa Indústria Cidadã, pela SUDIC – Superintendência de 
Desenvolvimento Industrial e Comercial, ligada à Secretaria de Indústria, 
Comércio e Mineração (SICM/BA). O objeto de estudo teve o seguinte 
escopo:

l estudo de mercado, com o foco no levantamento da demanda do setor 
de confecções, segmento cama/mesa/banho, voltado para segmento 
institucional;
l limitação geográfica: definição de raios geográficos de atuação para a 
Indústria Cidadã da APROCESB em Teixeira de Freitas.

20. Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, 
       VII e VIII Edição (2012 e 2014)

21. Estudo do Mercado de Confecções do 
Extremo Sul da Bahia – Indústria Cidadã (2012)

Avaliação

Gestão Pública

Empreendedorismo

Projetos desenvolvidos

Cliente: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
do Estado da Bahia (SEBRAE/BA)

Cliente: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
do Estado da Bahia (SEBRAE/BA) e  SUDIC/SICM-BA

Estudo
de Mercado

Associativismo
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Projetos desenvolvidos

Estudo
de Mercado

Cadeia de
Valor

22. Programa de Fomento do Artesanato Baiano com foco
       no ciclo de megaeventos 2013-2016 (Expoart Bahia)
 

O Programa de Fomento do Artesanato Baiano (Expoart Bahia) foi concebido 
a partir da chamada do SEBRAE Nacional para responder às necessidades do 
segmento de artesanato no Estado da Bahia, com um montante de R$ 3 
milhões para o setor. Consideraram-se como insumos, de forma 
complementar para sua elaboração, a pesquisa recente conduzida na Região 
Metropolitana de Salvador (RMS) pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) sobre a “Cadeia de Valor do Artesanato na RMS”, os 
resultados do “I Encontro Baiano de Artesanato”, edição realizada em 2008 
por meio de iniciativa interinstitucional e setorial, o “Projeto de Atuação 
Sistematizada para o Desenvolvimento de Grupos de Artesanato” 
desenvolvido pelo SEBRAE/BA. 

Pretendeu-se com o Expoart Bahia e suas linhas de atuação destinar recursos 
para atender os diferentes elos da cadeia produtiva e de valor do artesanato 
baiano, como instrumento de dinamização do segmento em suas diferentes 
etapas/elos até a comercialização, evitar uma visão restritiva do segmento 
artesanal, geralmente trabalhado apenas do ponto de vista estético ou de sua 
viabilidade de mercado. 

Propôs-se um conjunto articulado de ações, atividades e projetos que 
tenham impacto direto sobre cada um dos elos da cadeia, a fim de fortalecer 
o segmento como um todo. O objetivo principal do Programa é o fomento da 
Cadeia de Valor do Artesanato na Bahia, por meio da qualificação da 
produção artesanal baiana, organizando e fortalecendo os núcleos de 
produção, associações, cooperativas e empreendedores individuais, da 
disseminação de informações do artesanato baiano como vetor turístico, 
bem como o incremento do elo de comercialização para geração de ocupação 
e renda, usufruindo todas as oportunidades propiciadas pelo ciclo de mega-
eventos envolvendo a Copa de 2014, Copa das Confederações 2013, Copa 
América 2015, como fator de mobilização de negócios associados ao turismo.

Avaliação

Gestão Pública

Artesanato

Cliente: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado
 da Bahia (SEBRAE/BA)

w w w c o m . b r. .a g e n c i a s o c i a l 18



Projetos desenvolvidos

23. Avaliação Externa do Programa de Fortalecimento 
       da Atividade Empresarial  (Progredir)

Cliente: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da 
Bahia - SECTI/BA e Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Projeto de “Avaliação Intermediária nº 2 do Programa de Fortalecimento da 
Atividade Empresarial (Progredir)”, parte integrante do contrato nº 
087/2012, teve como objetivo principal avaliar os resultados do Progredir, 
entre os anos 2006 e 2013, relacionado aos principais arranjos produtivos 
locais (APLs) do Estado da Bahia: 1) Automotivo, 2) Caprinovinocultura, 3) 
Confecções, 4) Derivados da Cana de Açúcar, 5) Fruticultura, 6) Piscicultura, 
7) Rochas Ornamentais, 8) Tecnologia da Informação, 9) Sisal, 10) 
Transformação Plástica e 11) Turismo. O objetivo geral do Progredir foi 
fomentar a competitividade dos APLs do Estado da Bahia e o específico foi 
articular diversos instrumentos de apoio empresarial para a promoção de 
práticas competitivas e sustentáveis nas empresas dos APLs atendidos pelo 
Programa.

As atividades de avaliação programática envolveram a elaboração dos 3 
produtos: Relatório n° 1: Análise da Consistência do Desenho do Programa; 
Relatório n° 2: Avaliação Intermediária e Relatório nº 3: Oficina Participativa.

Esta avaliação buscou analisar as visões coletadas, partindo da menor visão 
das organizações produtivas (base dos questionários e depoimentos 
individuais) até um perfil síntese do APL. A extensão das informações dessa 
pesquisa pretendeu descortinar elementos úteis que possam servir para a 
(re)formatação de políticas públicas, a partir dos depoimentos colhidos dos 
gestores do Progredir, parceiros coexecutores, beneficiários e 
representantes da governança local.

Igualmente, visou-se identificar fatores positivos e negativos associados à 
percepção de cada um desses atores e entender as expectativas 
predominantes, de forma a embasar e apoiar o (re)desenho de estratégias 
para uma atuação focada em APLs no Estado.

Avaliação de
Programas

Gestão Pública

Arranjo
Produtivo
Local
(APL)
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Projetos desenvolvidos

24. Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura da Bahia

Cliente: Associação dos Dirigentes Municipais de Cultura
 da Bahia (ADIMCBA)

Consultoria no desenvolvimento institucional, comunicação e marketing no 
âmbito do “Projeto Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura da Bahia”, 
objeto do convênio entre a SECULT - Secretaria de Cultura do Governo do 
Estado da Bahia e a Associação dos Dirigentes Municipais de Cultura da Bahia 
- ADIMCBA, no período de agosto/2011 a março/2012, envolvendo as 
seguintes ações: 
i) desenvolvimento, criação e redação de blog/site institucional;
ii) criação de identidade institucional (marcas, logotipos e aplicações, 
outdoor, Dvds, banners, faixas, camisas, pastas, sacolas, blocos, certificados, 
canetas, programação, convite, apresentação), produção e confecção de 
peças de comunicação;
iii) assessoria de comunicação pré e durante o evento;
iv) relatório de avaliação do evento;
v) assessoria de desenvolvimento institucional da ADIMCBA.

Coleta de de dados, sistematização e análise do estágio em que se encontra o 
processo de implementação da Lei Geral, conforme matriz da UPP do SEBRAE 
Nacional, dividido em 10 capítulos/temas.

Elaboração do manual/termo de referência para a implementação da sala do 
empreendedor no âmbito do Programa Cidade Empreendedora no Estado do 
Paraná. Versão adaptada do guia feito na Bahia também desenvolvido pela 
Agência Social  para a SICM/BA e Forum Permanente de MPE do Estado da 
Bahia, intitulado "Como implementar a Sala do Empreendedor: guia para 
gestores públicos”.

Gestão Cultural

Comunicação
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25. Termo de Referência para a Sala do Empreendedor

26. Painel da Lei Geral da MPE no Estado da Bahia

Cliente: SEBRAE Paraná

Cliente: SEBRAE Nacional 

Marketing

Desenvolvimento
Institucional

Gestão da 
Inovação 



Projetos desenvolvidos
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28. Plano de Comunicação do Território Porto Seguro Criativo

Cliente: SEBRAE/BA

Elaboração de projeto de comunicação integrada para os principais 
stakeholders integrantes do Projeto Território Criativo de Porto Seguro, do 
segmento da Economia Criativa de Porto Seguro, orientado a partir das 
demandas,  potencialidades locais, diversificação da oferta turística e do 
fomento à sustentabilidade cultural, social e econômica local.

Programa governamental que compreendeu uma série de projetos e ações 
voltadas ao desenvolvimento da cultura da avaliação na Bahia, por meio de 
iniciativas de mobilização, cooperação, capacitação e desenvolvimento de 
metodologias e instrumentos de gestão. 

Para tanto, foram empreendidas diversas iniciativas, como a mobilização e 
seleção de representantes técnico-gerenciais nas secretarias para 
formatação da rede e fórum de gestores; regimento do fórum; cursos técnicos 
de negociação, a missão dos gerentes de programa, de gerenciamento por 
programa, de avaliação de programas, de indicadores de programas e 
projetos; seminário de lançamento político-institucional do programa; site; 
caderno de orientações; rodadas técnicas de discussão sobre redes de 
desenvolvimento, acerca do PPA Federal Avança Brasil, cultura de redes e 
descentralização como estratégia de gestão pública. 

27. Programa e Fórum de Avaliação de Políticas Públicas 
do Governo do Estado da Bahia 

Cliente: Fundação Luis Eduardo Magalhães 

Avaliação 

Comunicação

Economia 
Criativa 



Prêmio FLEM: Idéias Inovadoras
(FLEM)

Projeto de Implementação do “Gerenciamento por Programa: A Meta é 
o Cidadão”(SEPLAN)

Avaliação de Projetos Sociais do Unisol
(UNISOL)

I Feira UniSol de Projetos Sociais
(UNISOL)

Projeto de Implementação do Modelo de Gestão Estratégica / 
Balanced Scorecard no Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

(FLEM)

Projeto análise qualitativa de programas do Avança Brasil/PPA 
(Secretaria de Gestão/Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

- SEGES/MPOG)

Programa de Desenvolvimento Institucional do CIAGS
(UFBA)

Desenvolvimento Institucional da Oscip Universidade Livre do Baixo Sul 
(ULBS)

Capacitação de 150 gestores governamentais Secretaria de 
Administração da Bahia, em elaboração de projetos pelo método ZOPP e 

palestras sobre Gerenciamento de Programas Públicos (FLEM)

Monitoria “Curso Desenvolvimento Local” (Fundação Dom Cabral)

Projeto Institucional Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo 
Neves/BA (IDES)

Projeto Catálogo Social e Projeto Mapeamento de OSC sem fins 
lucrativos da Bahia (UFBA)

Inovação
Gestão do Conhecimento

Avaliação

Avaliação

Marketing & Comunicação
Tecnologias Sociais

Modelo de Gestão
Desenvolvimento 
Organizacional Participativo

Avaliação

Desenvolvimento
Organizacional Participativo

Modelo de Gestão

Capacitação

Modelagem Institucional

Cadastro de Organizações
Diagnóstico

Capacitação

Outros projetos desenvolvidos, 
por área de atuação e clientes
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Como implementar a Sala do 
Empreendedor

manual e modelo para 
gestores públicos

Publicações

Cadeia de Valor do 
Artesanato na Região 
Metropolitana de 
Salvador 
IPEA, 2012)

Avaliação Intermediária do 
Programa de Fortalecimento da 
Atividade Empresarial - 
Progredir (BID, 2013)

Manual de Implementação da 
Sala do Empreendedor para 
Gestores Públicos
(SEBRAE/BA, 2013)

Estudo do Mercado de 
Confecções do  Extremo Sul da 
Bahia – Indústria Cidadã
(SEBRAE/BA, 2012)

Análise dos Obstáculos às 
Exportações de Micro e 
Pequenas Empresas 
Brasileiras
(SEBRAE NACIONAL, 2011)

Diagnóstico Socioambiental
DUTOVIA RLAM/Pólo 
Petroquímico e Porto de Aratu
(BRASKEM, 2012)
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Livros, relatórios e demais conteúdos produzidos pela Agência Social e seus consultores



Publicações

Pesquisa de Satisfação do 
Programa de Mobilização da 
Indústria Nacional de Petróleo e 
Gás Natural (PROMINP)
(UNIDADE DE OPERAÇÕES 
BAHIA, PETROBRAS, 2010)

V Forum dos Dirigentes 
Municipais de Cultura 
(ADIMCBA, 2011)

Planos de Desenvolvimento 
Territorial da Cultura da Bahia 
- Catálogo de Boas Práticas 
Territoriais (MDA, 2009)

Pesquisa Índice de Satisfação 
das Comunidades do Entorno 
da Unidade de Operações 
(PETROBRAS, 2008)

Rede Pintadas:  Cooperação 
e Articulação para o 
Desenvolvimento.
(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DA BAHIA, 2008)

Cadastro de Organizações Sociais 
e Cooperativas - Plano de 
Reabilitação Participativo do 
Centro Antigo de Salvador
( UNESCO, 2010)
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Livros, relatórios e demais conteúdos produzidos pela Agência Social e seus consultores



Baixo Sul da Bahia: uma 
proposta de 
desenvolvimento 
territorial
 (FAPESB e UFBA, 2006)

Publicações

Participação Cidadã no Meio 
Rural: Análise dos Conselhos 
Municipais 
(GTZ e UFBA, 2007)

Metodologia Participativa no 
Meio Rural: uma visão 
interdisciplinar
(GTZ, 2004)

Projeto Rede Pintadas - 20 Experiências de
Gestão Pública e Cidadania

(FGV, 2002)

Catálogo impresso e DVD 
documentário: Mapeamento 
dos Mestres Artesãos do 
Território do Sisal - Bahia
(UFBA e FAPESB, 2010)

Termo de Referência para a Implantação da Sala 
do Empreendedor
(SEBRAE Paraná) 
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Livros, relatórios e demais conteúdos produzidos pela Agência Social e seus consultores



Sites
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Rede Pintadas Portal Gestão Social

CDI Virtual - Rede Pintadas Mestres Artesãos do Sisal



w w w c o m . b r. .a g e n c i a s o c i a l

Dez  anos de experiência na área de projetos, atuando como técnica e líder de projetos nos setores público, 
privado e terceiro setor. Professora em organizações sociais para adolescentes em situação de risco. Mestre 
em Administração (ADM/UFBA),  graduada em Administração de Empresas (UFBA) e cursos na área de 
Gestão da Qualidade (Petrobras).

Mestre em Desenvolvimento Territorial (UFBA), especialista em Comunicação Organizacional (UFBA) e 
graduado em Comunicação Social - Relações Públicas (UNEB). Quinze anos de experiência na área de 
comunicação e desenvolvimento territorial, atuando como líder e coordenador de projetos de consultoria 
para empresas e organizações de médio e grande porte, coordenação e gestão de projetos de interesse 
público, comunicação institucional, sustentabilidade, inovação  e desenvolvimento territorial. 

Quinze anos de experiência na área de projetos, atuando como líder e coordenador de projetos de 
consultoria, para empresas e organizações de grande porte, tais como Petrobras, Braskem, Veracel, IPEA, 
Transpetro, BB, BID, Unesco, PNUD, Serviço de Cooperação Técnico Alemão (GTZ), SEBRAE Paraná, 
Nacional e Bahia, governos estaduais, federal e municipal, ONGs e fundações empresariais. Professor 
universitário de graduação e pós de Marketing e Gestão de Projetos. Mestre em Marketing 
(COOPEAD/UFRJ), especialista em Gestão da Cultura (FGV/SP), graduado em Administração de Empresas 
(UFBA). Pesquisador associado ao CIAGS/EAUFBA e autor de livros e pesquisas.

br.linkedin.com/in/fernandofischer

br.linkedin.com/in/rodrigomfsoares

br.linkedin.com/pub/carina-rodrigues-mascarenhas/b1/b7b/468

Fernando Fischer

Rodrigo Maurício Freire Soares

Carina Mascarenhas 

Equipe
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