


Quem Somos? 
O Sebrae é um serviço social autônomo, sem fins lucrativos, 
de apoio ao desenvolvimento da atividade empresarial de 
pequeno porte. Tem como missão  promover a 
competitividade e o desenvolvimento sustentável dos 
pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo, para 
fortalecer a economia nacional. 

Nossa Missão
Promover a competitividade e o desenvolvimento 
sustentável dos pequenos negócios e fomentar o 

empreendedorismo para fortalecer a economia nacional. 

Quem atendemos? 
Potencial Empresário
Microempreendedor Individual (MEI)
Micro Empresa
Empresa de Pequeno Porte 

Onde estamos?

Presente em todo estado de São Paulo. 



Sabia que sua empresa pode se relacionar diretamente com os clientes do 
Sebrae-SP? Visibilidade, promoção de marca, divulgação de produtos, são 

alguns diferenciais que oferecemos. 



Conheça o Super MEI...
O Super MEI é o programa de formação inicial desenvolvido pelo SEBRAE-SP para os 
Microempreendedores Individuais (MEI’s) e Potenciais Empresários do Estado de São Paulo, através 
da oferta de soluções integradas e simultâneas (gestão, conhecimento técnico, acesso a crédito e a 
mercado), com o objetivo de melhorar a competitividade e o fortalecimento desses empreendedores.
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É um projeto colaborativo onde o SEBRAE-SP

busca parceiros interessados em aportar 

investimentos que possam incrementar a 

disponibilização de materiais e ferramentas ao 

público alvo. 

O projeto visa ainda fomentar a economia do 

país, frente ao cenário atual, inserindo 

trabalhadores no universo empreendedor e os 

capacitando para perenidade e crescimento dos 

seus negócios.

E um projeto colaborativo onde o SEBRAE-SP busca parceiros 

interessados em aportar investimentos que possam incrementar a 

disponibilização de materiais e ferramentas ao publico alvo. 

O projeto visa ainda fomentar a economia do país, frente ao cenário 

atual, inserindo trabalhadores no universo empreendedor e os 

capacitando para perenidade e crescimento dos seus negócios.



Os participantes têm à disposição cinco passos para aumentar 
suas chances de sucesso...

1. 
Formalização da empresa, 
para quem ainda não está 

regularizado.

2. 
Cursos de gestão com duração 
de oito horas promovidos pelo 

Sebrae-SP

3. 
Capacitação profissional de 20 a 

50 horas nas instituições 
parceiras*

5. 4. 
O acesso ao mercado se dá por meio do app e 

do portal do Super MEI, onde é possível 
oferecer produtos e serviços. Esses ambientes 

promoverão o encontro de “quem quer 
comprar”, com “quem quer vender”.

O programa “Juro Zero Empreendedor” 
financiará o investimento na ampliação e 

modernização dos negócios de 
microempreendedores que realizarem o curso 

de capacitação no Super MEI.
*SENAC/SENAI/CENTRO PAULA SOUZA



Desse modo, o Super MEI ajuda a fomentar a economia do
país, capacitando os microempreendedores a conduzirem o

crescimento de seus negócios.
Com os cursos oferecidos no programa, os participantes

poderão:

•Agregar valor à sua empresa

•Aprimorar conhecimentos técnicos e de gestão

•Receber orientação sobre linhas de crédito e app’s de gestão.

•Diversificar seu portfólio de produtos

•Aumentar as vendas



Beneficíos para sua empresa

Contato com os MEI’s ao longo do programa;

Divulgação da sua marca nos veículos de comunicação do 
SEBRAE-SP;

Oportunidade de interação com publico de interesse;

Possibilidades de geração de negócios nos grandes eventos 

presenciais;

Publico-alvo segmentado.



Uma parceria só pode ser considerada 
bem-sucedida quando todas as partes se 

beneficiam!

Associe sua marca ao programa Super
Mei e esteja ainda mais próximo dos 

MEI’s!



COTA SUPER MEI

Espaço para divulgação da empresa, 
com descritivo de produtos e serviços, 
na área de patrocinadores do hot site 

do programa

Inserção da logomarca no 
Aplicativo do Programa

Logomarca nos emails mkt que 
serão disparados para os clientes

MEI’s da base do Sebrae-SP 

1. 2. 

1 Anuncio no Jornal de Negócios - (meia
página 4ª capa)

1 Publi editorial no Jornal de Negócios 

4. 3. 
Video Institucional (1min) será passado

antes de cada turma

5. 
Participação na

Semana do MEI 2018 

6. 7. 8. 
Disponibilização de folders de divulgação

da sua empresa nos 33 escritórios
Regionais do SEBRAE-SP distribuídos
pelo estado pelo período de 3 meses. 

Distribuição de material 
promocional aos participantes

do programa

http://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/
http://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/
http://supermei.sebraesp.com.br/
http://supermei.sebraesp.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sebraesp.supermei&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sebraesp.supermei&hl=pt_BR
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal Sebrae/UFs/SP/Not%C3%ADcias/Jornal de Neg%C3%B3cios/271.pdf
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal Sebrae/UFs/SP/Not%C3%ADcias/Jornal de Neg%C3%B3cios/271.pdf


COTA MEI

Inserção da logomarca no 
Aplicativo do Programa

Espaço para divulgação da empresa, 
com descritivo de produtos e serviços, 
na área de patrocinadores do hot site 

do programa

1. 
Logomarca nos emails mkt que 

serão disparados para os clientes
MEI’s da base do Sebrae-SP 

2. 3. 

Participação na
Semana do MEI 2018 

4. 5. 
Disponibilização de folders de divulgação

da sua empresa nos 33 escritórios
Regionais do SEBRAE-SP distribuídos
pelo estado pelo período de 3 meses. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sebraesp.supermei&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sebraesp.supermei&hl=pt_BR
http://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/
http://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/
http://supermei.sebraesp.com.br/
http://supermei.sebraesp.com.br/


Tabela comparativa das contrapartidas e valor do 
investimento de cada cota 

CONTRAPARTIDAS COTA SUPER MEI COTA MEI 
Espaço para divulgação da empresa, com descritivo de produtos e serviços, na área 
de patrocinadores do hot site do programa 

x x

Inserção da logomarca no Aplicativo do Programa x x

Inserção da logomarca nos emails mkt que serão disparados para os clientes da 
base do Sebrae-SP 

x

Video Institucional (1min) será passado antes de cada turma x

1 Anúncio no Jornal de Negócios - (meia página 4ª capa)* x

1 Publi editorial no Jornal de Negócios x

Participação na Semana do MEI 2018 4 locais 4 locais

Disponibilização de folders para divulgação dos produtos do patrocinador nos 33 
escritórios Regionais do SEBRAE-SP distribuídos pelo estado pelo período de 3 
meses. (folder a ser confeccionado pelo patrocinador);

x x

Distribuição de material promocional aos participantes do programa (material de 
responsabilidade do patrocinador e distribuição do Sebrae-SP) 

x

Valor R$ 80.000,00 R$ 40.000,00 

PERIODO DE 6 MESES



+ informações 

VISITE O PORTAL SUPERMEI! MATERIA SOBRE O SUPERMEI

BAIXE O APP VITRINE SUPERMEI! SUPERMEI NA MIDIA!

https://www.facebook.com/sebraesp/videos/10155762144076264/
https://www.facebook.com/sebraesp/videos/10155762144076264/
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal Sebrae/UFs/SP/Not%C3%ADcias/Jornal de Neg%C3%B3cios/271.pdf
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal Sebrae/UFs/SP/Not%C3%ADcias/Jornal de Neg%C3%B3cios/271.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sebraesp.supermei&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sebraesp.supermei&hl=pt_BR
http://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/
http://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/
http://supermei.sebraesp.com.br/
http://supermei.sebraesp.com.br/
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Obrigado.
Unidade Comercial

sp-unidadecomercial@sebraesp.com.br
Fone: (11) 3177- 4855


