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PROGRAMA DE 
ESTÍMULO À 
CONTRATAÇÃO 
LOCAL

O Projeto de Desenvolvimento  
de Fornecedores, conforme 
conduzido pela Fundação Renova, 
possui pouca abrangência: até 
então também encontra-se limitado 
aos 5 municípios destacados 
como tendo contratações locais 
significativas em curso.

Em relação às concorrências 
nas contratações efetuadas pela 
Fundação Renova, é recorrente a 
reclamação, por parte das empresas 
locais, de ausências de devolutivas 
adequadas de informação, cujo 
objetivo seria apresentar as principais 
falhas ou inadequações quando 

da perda das concorrências nas 
quais participam.

As ações em curso ainda são 
insuficientes para permitir 
uma melhor distribuição das 
oportunidades às empresas locais.

NÃO APROVADO PELO CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO)

ORÇAMENTO

Orçamento Total Planejado R$ 10,17 milhões

Orçamento Gasto R$ 5,03 milhões

49%

OBJETIVO RESUMIDO 
Priorizar a realização de contratações locais pela Fundação Renova de modo 
a estimular o uso de mão de obra local e de redes locais de fornecedores nas 
ações de reparação e compensação a serem desenvolvidas.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA
APOIO E MONITORAMENTO DAS CONTRATAÇÕES LOCAIS

DEFINIÇÃO DE CONTRATAÇÃO LOCAL DE FORÇA DE TRABALHO

A Fundação Renova afirma que está atendendo às metas estabelecidas de contratação de mão de obra local. 
Contudo, ela desconsidera o critério definido pelo sitema CIF para apuração e informe de seus resultados.

OBJETIVO INICIAL  
CT-EI/CIF

A avaliação da CTEI é que desse 
modo se ampliaria os efeitos 
positivos dos investimentos em 
reparação na força de trabalho 
que foi efetivamente atingida 
pelo desastre.

CRITÉRIO DEFINIDO PELO 
CIF (Deliberação nº 55 de 2017)

Residência à época do desastre 
nos Municípios dos Estados de 
Minas Gerais e do Espírito Santo, 
especificamente citados como área de 
abrangência socioeconômica, descrito 
no TTAC (39 municípios originalmente 
reconhecidos como atingidos).

CRITÉRIOS ADOTADOS PELA 
FUNDAÇÃO RENOVA

01 Naturalidade 
02 Endereço de residência, mediante 
apresentação de comprovantes 
atuais de residência, pois afirma não 
possuir informação sobre o local de 
residência à época do desastre.

AVALIAÇÃO RAMBOLL

É possível afirmar que a Fundação Renova não atende aos critérios estabelecidos pelo CIF quanto à contratação de 
mão de obra em nível local, descumprindo a Deliberação CIF Nº 55.

Os critérios atualmente adotados não priorizam a contratação de mão de obra de atingidos, o que prejudica a 
reparação dos danos.

DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE DE FORNECEDORES
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1 – Mariana (MG)
2 – Barra Longa (MG)
3 – Rio Doce (MG)
4 – Santa Cruz do Escalvado (MG)
5 – Rio Casca (MG)
6 – Sem-Peixe (MG)
7 – São Domingos do Prata (MG)
8 – São Pedro dos Ferros (MG)
9 – São José do Goiabal (MG)

10 – Dionísio (MG)
11 – Raul Soares (MG)
12 – Córrego Novo (MG)
13 – Pingo-d’Água (MG)
14 – Marliéria (MG)
15 – Bom Jesus do Galho (MG)
16 – Timóteo (MG)
17 – Caratinga (MG)
18 – Ipatinga (MG)
19 – Santana do Paraíso (MG)
20 – Ipaba (MG)
21 – Belo Oriente (MG)
22 – Bugre (MG)
23 – Naque (MG)
24 – Iapu (MG)
25 – Periquito (MG)
26 – Sobrália (MG)
27 – Fernandes Tourinho (MG)
28 – Alpercata (MG)
29 – Governador Valadares (MG)
30 – Tumiritinga (MG)
31 – Galiléia (MG)
32 – Conselheiro Pena (MG)
33 – Resplendor (MG)
34 – Itueta (MG)
35 – Aimorés (MG)
36 – Baixo Guandu (ES)
37 – Colatina (ES)
38 – Marilândia (ES)
39 – Linhares (ES)
40 – Aracruz (ES)
41 – Serra (ES)
42 – São Mateus (ES)
43 – Conceição da Barra (ES)
44 – Fundão (ES)
45 – Sooretama (ES)

Municípios com pouco ou 
nenhum enfoque na realização de 
contratações locais. 

O desestímulo ao uso da força de 
trabalho e/ou de fornecedores 
locais é prejudicial à economia local 
e está em desacordo com o objetivo 
do programa.

Municípios com maior enfoque na 
execução das contratações locais. 

Não é possível atestar atendimento 
às metas de contratação de mão 
de obra local, vez que não é 
usado o critério estabelecido pelo 
sistema CIF.
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A Fundação Renova vem oferecendo cursos de 
capacitação de mão de obra em áreas relacionadas 
à sua atuação, com especial enfoque naquelas ligadas 
às demandas das grandes obras de engenharia, o 
que é considerado positivo. Observa-se, porém, a 
inexistência de mapeamento que verifique quais 

ou quantos profissionais capacitados por meio dos 
cursos ofertados pela Fundação conseguiram, de 
fato, se recolocar no mercado de trabalho de modo 
geral. Essa falha prejudica a medição da eficiência 
das qualificações executadas até o momento.

QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Eixos estratégicos Início Fim

Processo de apoio e monitoramento das contratações locais

Processo de desenvolvimento da competitividade de fornecedores

Processo de qualificação de mão de obra
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01/09/2017
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24/09/2021

CRONOGRAMA


