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Como implementar a 
Sala do Empreendedor?

Quero saber +

O SEBRAE é para você.

4 Atendimento Virtual 
(Internet)

O município também pode e deve manter na internet informa-
ções básicas e necessárias para que o empreendedor possa 
consultar de forma ágil e sem burocracia. 

No âmbito federal, a União instituiu a REDESIM (Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas 
e Negócios), criada pela Lei federal nº 11.598/2007. 

Trata-se de um sistema integrado que permitirá a abertura, fecha-
mento, alteração e legalização de empresas do Brasil, simplifican-
do procedimentos e reduzindo a burocracia ao mínimo necessário.

Este sistema fará, por meio de uma única entrada de dados e de 
documentos acessada pela internet, a integração de todos os 
processos dos órgãos e entidades responsáveis pelo registro, 
inscrições, licenciamentos, autorizações e baixa das empresas.

Nesta linha, o Estado de São Paulo criou o SIL (Sistema Integra-
do de Licenciamento). O SIL é o processo único de licenciamen-
to de atividade perante os órgãos estaduais (Cetesb, Corpo de 
Bombeiros e Vigilância Sanitária) e o próprio município integrado.

Para as solicitações classificadas como de baixo risco bastam 
apenas declarações assinadas digitalmente para a obtenção do 
Certificado de Licenciamento Integrado. No entanto, é neces-
sário que os municípios se preparem administrativa e tecnolo-
gicamente, a fim de poderem aderir ao SIL e promoverem uma 
verdadeira revolução contra a burocracia. 

Atualmente o SIL está disponível para 22 municípios. A ideia é 
de que o SIL e o REDESIM se integrem de modo que todos os 
órgãos - federal, estadual e municipal - estejam integrados. 

Informe-se no site: 
www.poupatempodoempreendedor.sp.gov.br.
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A Sala do Empreendedor é um local onde o empreendedor do 
município encontra orientações e informações diversas para a sua 
pequena empresa podendo, inclusive, servir como ponto de en-
contro para fechamento de negócios. 

É importante contar com um espaço físico e, se possível, também 
virtual (na internet), com um bom e acolhedor atendimento tanto 
aos empreendedores interessados na abertura de um pequeno 
negócio como àqueles que já estão estabelecidos. A medida tem 
apresentado excelentes resultados ao estimular a formalização e o 
desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios nos municí-
pios que a adotaram.

Como cada município possui características próprias, não existe um 
projeto padrão para a prefeitura instalar uma Sala do Empreendedor. 
O modelo passa por um simples espaço na própria secretaria de de-
senvolvimento ou de finanças a um espaço autônomo mais sofisticado.

Mas é preciso considerar a realidade do município, como a sua estru-
tura administrativa, seu orçamento, perfil dos negócios e da popula-
ção local, a vocação empreendedora e outros fatores determinantes. 
Com base nesses dados, o município estabelece um projeto de Sala 
do Empreendedor que atenda às expectativas dos usuários. 

A Prefeitura pode ceder o espaço para instalação da Sala do Em-
preendedor ou, se preferir, firmar parceria com entidades onde 
poderá funcionar a Sala do Empreendedor. Parceiros como as-
sociação comercial ou industrial, instituições de ensino, sindicato 
ou qualquer outra entidade, preferencialmente com objetivos co-
muns, são bastante receptivos à iniciativa. 

No entanto, é importante que o município e os parceiros ofereçam 
a maior gama de serviços e atendimentos possíveis para atender as 
pequenas empresas, seja o Microempreendedor Individual (MEI), a 
Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno Porte (EPP).

1 Como implementar 
no meu município 2 Sugestões para 

criar e manter 3 Prefeitura como 
papel fundamental

A prefeitura tem papel fundamental na Sala do Empreendedor. Ela 
presta informações e orientações sobre lei de zoneamento, formulá-
rios, notas fiscais, livros fiscais, exigências da Vigilância Sanitária, par-
celamento de débitos municipais, uso e ocupação de solo (ambulan-
tes), setor de licitações, aquisição da agricultura familiar (PAA, PNAE e 
PPAIS), emissão da DAP para grupos de agricultores familiares. Tam-
bém providencia a Inscrição Municipal do contribuinte e faz a inscrição 
do MEI; além de disponibilizar agente do Banco do Povo oferecen-
do assessoria para financiamentos e encaminhando interessados ao  
Sebrae-SP para cursos gratuitos de gestão e demais serviços.

Orientações relativas ao plano de negócios, abertura, alteração e 
encerramento da empresa perante a prefeitura, Junta Comercial 
e Receita Federal são fundamentais. 

A Sala do Empreendedor, Casa do Empreendedor, Espaço do 
Empreendedor ou qualquer outra denominação que o municí-
pio queira atribuir a este importante espaço resulta no estímulo 
à formalização e ao desenvolvimento sustentável dos pequenos 
negócios locais.

Essas são as nossas sugestões, considerando, como dissemos, 
a estrutura e a capacidade de cada município.

O Sebrae-SP está à disposição para ajudar o seu município a 
implementar a Sala do Empreendedor, seja por meio de seus Es-
critórios Regionais e da Unidade de Políticas Públicas.

   Contatos:

  www.sebraesp.com.br
  twitter.com/sebraesp
 e-mail: sp-uppri@sebraesp.com.br

 Central de Atendimento: 0800 570 0800
            

Algumas sugestões para criar e manter a Sala do Empreendedor (ou 
espaço semelhante) no município com infraestrutura adequada: 

• Definir o local onde funcionará a Sala do Empreendedor;

• Destacar os funcionários que farão o primeiro atendimento aos 
empreendedores e candidatos;

• Articular a presença de instituições federais (RFB, INSS, Anvisa, 
Ministério da Agricultura, Banco do Brasil, Caixa Econômica Fede-
ral), estaduais (Sefaz, Jucesp, Cetesb, Ipem, Itesp, Cati, Bombei-
ros, Agência de Fomento de SP, Banco do Povo), e municipais de 
modo a ofertar soluções de crédito, tecnologia, educação empre-
endedora, orientações sobre abertura, alteração e encerramento 
de empresas, obrigações tributárias, etc. 

• Definir e possibilitar atendimento dos órgãos municipais que en-
volvem o empreendedorismo de forma a simplificar, desburocrati-
zar e tornar mais ágil o atendimento ao empresário (ex.: Vigilância 
Sanitária, Secretaria do Desenvolvimento, Secretaria de Finanças, 
Casa da Agricultura); 

• Se possível, oferecer pequenas salas de reunião, com computa-
dor, para empreendedores que necessitam fazer negócios; 

• Manter computadores conectados à internet, com sistema de 
informações e orientações para autoatendimento sob supervisão 
de atendentes; 

• Oferecer mesa com computadores conectados à internet ou rede 
wi-fi para uso dos empreendedores (mediante agendamento pré-
vio, conforme o caso); 

• Se o espaço comportar, man-
ter disponível sala para pa-
lestras, atendimentos in-
dividuais e coletivos por 
entidades parceiras: Sis-
tema S, universidades, 
Associação Comer-
cial e Industrial, etc.
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