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1. Arranjos Produtivos do estado de 
    Pernambuco
 Entenda como as parcerias contribuem para os 
 Arranjos Produtivos de Pernambuco. 
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 Juntos, alavancamos os pequenos negócios no estado e 
 geramos impactos econômicos sustentáveis. As ações  
 são endereçadas para:
 
 •Melhoria dos processos de produção
 •Organização de grupos, formação e fortalecimento de  
 Associações e Cooperativas
 •Qualificação da gestão 
 •Inovação de produtos, processos e serviços
 •Comercialização e acesso a novos mercados 
 consumidores 

 Estão junto ao Sebrae/PE, nessas investidas, 
 instituições como:

- Prefeituras Municipais
- Cooperativas e Associações 
   Empresariais
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2. Industria, Agronegocio e Comercio,
    Serviços & Turismo

 Confira aqui informações sobre parcerias de sucesso  
 junto a estes setores. 

- Cooperativas e Associações 
   Empresariais

 Associando competências e expertises de instituições  
 parceiras, amplificamos os resultados alcançados, 
 trazendo mais benefícios para os pequenos negócios   
 envolvidos. 
 Focos de intervenção:  
 
 •Associativismo
 •Qualificação de empresárias(os) e colaboradoras(es);
 •Empreendedorismo
 •Informações sobre inovação, avanços tecnológicos e   
 mercado consumidor
 •Comercialização e acesso a novos mercados
 •Aceleração da transformação digital nas MPEs

 Agregando valor, juntamente com o SEBRAE, 
 estão:
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3. Ambiente de influencia das medias e 
    grandes empresas 
 Saiba como nos unimos para o sucesso dos pequenos 
 negócios 

 Impulsionamos empreendimentos que estão sob a   
 esfera de in�luência das empresas líderes de mercado –  
 sejam em cadeias produtivas ou no território de entorno.
 Promovemos:
 
 •Empreendedorismo
 •Qualificação empresarial
 •Gestão de indicadores
 •Encadeamento Produtivo
 •Mentorias empresariais;
 •Processos inovadores e transformação digital dos 
 negócios.

 Estão com o SEBRAE/PE, na liderança e inspiração 
 para empreendedores: 



4. Compartilhamento de Conhecimento 
 Conheça o que fazemos nas parcerias de sucesso com  
 esse perfil.
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 Divulgamos produtos e serviços de instituições parceiras, 
 validados e chancelados pelo SEBRAE, utilizando: 
 
 •Conteúdos programáticos atualizados e de relevância  
 para o empreendedorismo inovador, compilando 
 saberes  do mundo contemporâneo 
 •Serviços especializados, qualificados e diferenciados no  
 mercado
 •Informações e modelos inovadores conectados com as  
 necessidades dos pequenos negócios

 Empresas que estão em sintonia com o SEBRAE, 
 observando as mudanças de comportamento e 
 entendendo os desejos do público consumidor 
 atual e do futuro:

- Empresas Habilitadas por 
   meio do Edital de Mercado



5. Formacao do Empreendedor do Futuro

Entenda como nos associamos para incentivar
empreendedores de futuro.
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Com nossas parcerias, promovemos educação 
empreendedora e disseminamos competências 
relevantes para os empreendedores do futuro.
Estamos junto a crianças, adolescentes e jovens - 
estu dantes do ensino fundamental, médio, técnico e  
superior-, numa rede que engaja professoras e 
professores para atuarem:

•Estimulando criatividade e pensamento crítico
•Fomentando visão de mercado e capacidade
empreendedora
•Estimulando a adoção de estratégias de economia
digital
•Impulsionando “competências habilitadoras do
futuro” e negócios inovadores
•Fortalecendo o ecossistema de inovação

De olho no futuro, junto ao Sebrae estão:

- Universidades
- Institutos

- Instituições da Rede Pública
de Ensino

- Secretarias de Educação
Municipais



6. Fomento a Inovacao e incentivo aos
Ecossistemas

Saiba como nos conectamos para uma atuação 
 inovadora.

- Prefeituras Municipais
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Em rede com diversas instituições da esfera pública, 
privada e terceiro setor, promovemos PD&I e 
empreendedorismo inovador e sustentável.
Como fazemos isso?

•Idealizando soluções para problemas reais
•Estimulando a cultura empreendedora inovadora
•Qualificando os profissionais do futuro
•Promovendo o mindset de startup
•Fomentando a geração de negócios-de-futuro,
povoando e dinamizando os ecossistemas
•Ajudando a alavancar startups em operação

Vislumbrando um mundo novo em formação, 
em rede e com o Sebrae, temos parcerias com:



7. Incentivo ao Credito

Entenda como potencializamos o Crédito para os
pequenos negócios.

- Sociedades de Garantia de
Crédito

- Cooperativas de Crédito08 09

Apontamos alternativas para geração de renda, criação  
de empregos e inserção de pequenos negócios 
promissores numa economia de escala, favorecendo o  
dinamismo  econômico local, regional e estadual.  
Os esforços realizados se revertem em: 

•Microcrédito e Crédito Assistido
•Capacitação e assistência pré e pós crédito: recursos
bem investidos, retorno promissor
•Consórcios intermunicipais para viabilizar
investimentos mais robustos
•Rodadas de Crédito: melhores ofertas
•Pacote de serviços para as empresas (facilidades na
utilização de serviços, descontos em produtos,
empréstimos, dentre outros)
•Investimentos de porte, com diferencial por porte:
MEI, ME e EPP

Juntos com o SEBRAE, creditando suporte para o 
crescimento seguro e sustentável dos pequenos 
negócios estão: 



8. Articulacao das Politicas Publicas para  
    os pequenos negocios e para a 
    Governanca Empresarial
 Observe como articulamos as políticas de apoio aos 
 pequenos negócios.
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 Atuamos em parcerias estratégicas, para a dinamização  
 do ambiente de negócio e desenvolvimento territorial  
 municipal, regional e estadual, com uma agenda 
 pautada em:
 
 •Promoção da legislação municipal, estadual e nacional  
 de apoio a MEI, ME e EPP
 •Formulação de novos instrumentos de incentivo a MEI e  
 MPE
 •Formação e qualificação de comitês de governança com  
 lideranças dos setores público e empresarial
 •Simplificação e desburocratização dos processos de 
 registro e licenciamento de empresas 
 •Inovação, Sustentabilidade e Educação Empreendedora  
 nos Municípios 

 Em parceria com o Sebrae/PE, promovendo o 
 desenvolvimento do estado de Pernambuco temos:

- Vigilâncias 
Sanitárias dos 
municípios



9. Rede de Atendimento - REDE

Conheça a nossa atuação para atendimento em
parceria, e em REDE.

- Prefeituras Municipais
- Instituições de Ensino

Públicas e Privadas
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Convergimos o atendimento aos potenciais empresários  
e pequenos negócios para espaços compartilhados com 
instituições parceiras; articulamos Agentes de 
Desenvolvimento Locais e disseminamos políticas de   
incentivo e suporte ao empreendedorismo.
Atuando com a REDE, é possível impulsionar:

•Formalização e qualificação de empreendedores,
aumentando a renda e melhorando os negócios locais
•Estímulos para a inserção digital do público atendido,
modernizando a atuação empresarial no município
•Capacitação e habilitação dos pequenos negócios para
as Compras Governamentais: são novas oportunidades
batendo à porta
•Surgimento de novos negócios de base digital, junto às
instituições de ensino, construindo um futuro certeiro
•Modernização da Rede de Atendimento: Salas do
Empreendedor, Expressos Empreendedores e Pontos de
Atendimento

Descentralizando ações e obtendo melhores 
resultados, o Sebrae/PE soma esforços com:



10. Aproximacao com Profissionais 
      Regulamentados

 Saiba como nos aproximamos de profissionais 
 regulamentados.
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 Propiciamos espaços de aconselhamento para solução  
 de problemas e desafios enfrentados pelas empresas   
 atendidas, aprimorando o conhecimento dos 
 profissionais voluntários sobre os pequenos negócios. 
 Por meio do SEBRAE, são disponibilizados:   
 
 •Orientações de especialistas, associados ao Conselho  
 parceiro, sem custos para as empresas atendidas (MEI,  
 ME ou EPP)
 •Profissionais especializados para ajudar a identificar 
 soluções para  problemas específicos dos negócios em 
 atendimento
 •Preços diferenciados e descontos para micro e pequenas  
 empresas, nos valores de tabela do Sindicato dos 
 profissionais regulamentados
 •Divulgação de informações de interesse - para MPE e  
 profissionais associados, nas mídias digitais das 
 instituições parceiras
 •Descontos e outros benefícios para os profissionais 
 associados (pequenos negócios), na utilização de 
 serviços realizados pelo SEBRAE.

 No suporte especializado e em proximidade com o   
 SEBRAE, temos como parceiros:
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 Com nossos parceiros, promovemos geração de renda e 
 inclusão socioprodutiva, dando ênfase para o 
 protagonismo de mulheres e de jovens. 
 As atividades e ações realizadas conectam:
 •Competências empreendedoras
 •Incentivo à formalização e ao empreendedorismo;
 •Governança e modelos de organização social
 •Apoio para comercialização, acesso a crédito e inserção  
 em mercados consumidores de produtos sociais;
 •Fomento ao Empreendedorismo Feminino, com    
 metodologias e abordagens específicas
 •Desafios em formatos de Hackathons e Maratonas:   
 soluções sustentáveis para transformar a realidade de  
 populações menos favorecidas e desenvolver a economia  
 local e nacional;
 •Promoção da Inserção Digital dos Pequenos 
 Negócios

 Engajando pessoas em uma rede de desenvolvimento 
 e impactando positivamente as comunidades, com o   
 apoio do:

11. Inclusao Produtiva e 
     Empreendedorismo Feminino
 Fique por dentro dessa estratégia de atuação em 
 parceria



12. Editais de Parceiros do SEBRAE/PE

Entenda o que queremos com as propostas submetidas
aos nossos editais.
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Buscamos gerar valor para os pequenos negócios e 
empreendedores, observando características e vocações  
dos municípios do estado de Pernambuco.
Os eixos priorizados para as intervenções propostas são:
•Empreendedorismo Jovem
•Empreendedorismo Feminino
•Microcrédito Produtivo Orientado
•Economia Criativa
•Agronegócios
•Multissetorial
•Compras Públicas
•Inclusão Produtiva

Atendendo aos valores e critérios definidos, com 
iniciativas selecionadas pelo SEBRAE:

- EMPRESAS HABILITADAS
PELO EDITAL PARA
PROJETOS DE APOIO AOS
EMPREENDEDORES DA
RMR E DA ZONA DA MATA
002/2021

- EMPRESAS
HABILITADAS PELO
EDITAL DE
ECONOMIA
CRIATIVA 001/2019
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0800 570 0800 
pe.sebrae.com.br


