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Qual a percepção reinante no grupo 
sobre ‘ambiente de negócios’?



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL



AMBIENTE DE NEGÓCIOS



AMBIENTE DE NEGÓCIOS



AMBIENTE DE NEGÓCIOS



AMBIENTE DE NEGÓCIOS



ABORGAGEM ESTRATÉGICA

Nova economia, 
geração de valor e 

riqueza para o 
território (educação e 

cultura 
empreendedora)

Autofinanciamento 
municipal

Marketing 
municipal e atração 

de investimentos

Mecanismos de 
governança alusivos 
à cooperação para a 
competitividade do 

território (bússola do 
desenvolvimento)



A economia local no 5º dia útil do mês …



A economia local nos últimos dias do mês …



Juros e 
EncargosCompras 

Virtuais

Baixa utilização 
do poder de 
compra 
governamental

Dívida 
pública

Grandes cadeias 
de lojas

Impostos e 
contribuições

Serviços de 
concessões 
públicas

Outras duas dezenas 
de fontes de 
vazamento

Degeneração das 
condições sócio 
ambientais

Baixa 
competitividade 
empresarial

Loterias e 
apostas

Autofinanciamento Municipal - Gastópolis

Franquias
Guerra fiscal

Pedágios

Multas

Especulação

Imobiliária

Remessa de 
lucros ao exterior

Ensino
À Distância

Vendas por
catálogos

Estacionamento

Processos
Inflacionários

Baixa produtividade
Obsolescência  
programada

Emplacamento fora 
do município

Compras no exterior

Carência de 
serviços 
públicos

Uso inadequado do 

poder de compra privado

Oferta inadequada 
de crédito



Extrato Simulado (4200 Redimento Bruto)

1200 Impostos + Encargos Trabalhistas

440 Juros + Encargos Financeiros (cartões de crédito)

140 Energia Elétrica

160 Telefonia

200 Compras Virtuais

60 Seguros
180 Previdência Privada

200 Carnê (Cadeia de Lojas)

20 Loteria

80 Remédios
180 Combustível
100 TV por assinatura

200 IPVA + IPTU

400 Escolinha
740 Outros



Sistema Solar



Movimento orbital da renda e riqueza no Brasil





Agregação 
de valor

Estímulo aos 
negócios e 

investimentos

Campos de 
competência  

municipal

Melhoria da oferta 
e demanda por 

crédito
Startup de projetos

Nova economia

Autofinanciamento

Acesso a
mercados

Uso do poder de
Compra público e 

privado

Qualidade da 
despesa

Transpar6encia

Inteligência fiscal

Gestão pública 

empreendedora
Resiliência econômica

Cooperação
para a

competitividade
Nova economia

Mapa da Mina

Fonte: Barboza, Gilmar – Quem é o verdadeiro dono do seu dinheiro, 2008

Dinamização Econômica 



AGREGAÇÃO DE VALOR E 
PROSPERIDADE MUNICIPAL

1 kg de minério 
de ferro R$ 0,15

1 kg de aço

R$ 0,80

1 kg de aço 
instalado em 

veículo de 
padrão 

intermediário

R$ 30,00

1 kg de 
silício

R$ 0,01

1 kg de Chip

R$ 20.000,00

1 kg de madeira

R$ 0,15

1 kg de papel

R$ 3,00

1 kg de 
biodiversidade

Não tem 
Preço!!!



Negócios fixadores X extratores de renda e riqueza



T07M2U3

Fonte: Barboza, Gilmar – Quem é o verdadeiro dono do seu dinheiro, 2008

• Aumento da quantidade de riqueza em circulação

• Aumento da velocidade de circulação da riqueza

• Aumento do tempo de residência da riqueza

• Melhor pulverização de renda e riqueza

Dinamização econômica municipal



ORGANIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA MUNICIPAL

Cooperação para a competitividade

Fórum de desenvolvimento local e fórum de secretários                                            

Observatório social                                     

Agência de desenvolvimento

Startup de projetos, incubadoras de empresas

Desenvolvimento da representação de MPE (CDLs, ACEs, 
sindicatos patronais, cooperativas, etc.)

Consórcios municipais



Australia

Canada

Spain

South Korea

Italy

UK

Holland

Germany

France

India

Mexico

Japan

Nigeria

Paquistan

Bangladesh

Indonesia

Rússia

EUA

Brasil

China

Area

> 4 millions km2

Population

> 100 millions

GDP

> US$ 400 billions

Brasil - Área, População e Economia

Fonte: Banco Mundial 
2013



10 a 15% dos 
itens licitados 

são não 
conformes

05 a 10% dos 
itens licitados 

sequer são 
entregues

10 a 20% dos 
itens entregues 

são 
extraviados, 

danificados e 
ou se 

deterioram

O que resta, 
nem sempre, é 
bem utilizado 

(baixa 
produtividade, 
má fé, descaso, 

etc.)

GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Sorvedouros

Fonte: Forward Consultoria 2016 (Análise qualitativa) 

Pesquisa de Clima em 
órgãos públicos ???



Segmentação do 
atendimento 
(nem tudo é 
para todos)

Endomarketing 
e comunicação 

interna

Campos de 
competência 

municipal

Road show 
municipal

MARKETING MUNICIPAL E ATRAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS



BÚSSOLA DO DESENVOLVIMENTO
Indicadores Referenciais



PACTOS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO MUNICIPAL

Melhoria da 
oferta e da 

demanda por 
crédito

Opção 
preferencial pelo 

consumo local

Estímulo à 
atividade 

empreendedora 
e à 

competitividade 
empresarial

Gestão pública 
empreendedora, 
transparente e 

resiliente



MARKETING MUNICIPAL E ATRAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS

PONTO DE 
VENDA

PREÇO PESSOAS PRODUTO                               PROMOÇÃ
O



A “Pasárgada Econômica" e seus 
ícones

• Prefeitura modelo em gestão e administração pública
• Expressiva agregação de valor a produtos
• Forte valorização da identidade econômica local (campos de competência)
• Economia diversificada, integrada e dinâmica
• Território com forte presença de negócios inovadores
• Alta taxa de sucesso de empresas e atratividade para novos negócios
• Oferta e demanda por crédito qualificados
• Ambiente regulatório favorável à atividade empreededora
• Alta geração e fixação de renda
• Uso racional de energia, telefonia, combustível e outros insumos
• Nível equilibrado de endividamento de pessoas físicas e jurídicas
• Formação constante e abundante de lideranças
• Cidade referência em planejamento participativo e gestão compartilhada
• Baixo índice de informalidade
• Comércio com alto índice de fidelização de clientela
• Território com forte retenção de adolescentes, talentos e recursos estratégicos
• Ótima utilização do poder de compras de governos, empresas e cidadãos
• Cidade reconhecida pela qualidade de vida
• Município resiliente



EXERCÍCIO

GRUPO 1 – Empreendedorismo de Vanguarda

GRUPO 2 – Captação de Recurso e Autofinanciamento municipal                                         

Melhoria da Eficiência na Gestão Pública (legislação de incentivo à 
atividade empreendedora) 



Muito obrigado !

Gilmar Barboza
Consultor em desenvolvimento 

associativo, setorial, local e 
territorial 

Gilmar.barboza@uol.com.br
31 992241000


