


Sede Sebrae Nacional



Somos o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa, uma entidade privada sem fins lucrativos, 
e a nossa missão é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável de empreendimentos de 
micro e pequeno porte. Para isso, nos tornamos os maiores especialistas em gestão de pequenos negócios 
do país. Nosso papel é fomentar o empreendedorismo, dando orientação para que as empresas de pequeno 
porte possam se fortalecer e gerar mais empregos e desenvolvimento para o Brasil. Contamos hoje com uma 
rede de quase 700 pontos de atendimento presencial em todo o país. São mais de 5 mil especialistas em 
pequenos negócios e um conjunto de consultores externos trabalhando para transmitir conhecimento para 
quem tem ou deseja abrir a sua empresa.





Estamos sempre prontos para apoiar todos que sonham em andar com as próprias pernas e montar sua empresa. 

Para isso, oferecemos nosso conhecimento para que você consiga entender o mercado e o público que deseja 

atingir e possa planejar bem o seu negócio. Você pode contar com nossos especialistas em pequenos negócios 

pessoalmente e também em ambiente on-line. Conheça melhor o roteiro que montamos para facilitar a abertura 

da sua empresa. Acesse www.sebrae.com.br

DESPERTE

REÚNA

CONHEÇA

CONSULTE

REGISTRE

O primeiro passo para alcançar o sucesso é descobrirse você já tem características de empreendedor. 
A seguir, você precisa coletar informações paradar subsídio consistente à criação da empresa. 
A terceira iniciativa é organizaras informações coletadas. 

Depois, é preciso consultar a viabilidade e descobrircomo identificar se o projeto trará retorno financeiro.
A última etapa é registrar o negócio. Saiba o queé necessário para formalizar o empreendimento.

NA HORA DE ABRIR O SEU PROPRIO NEGOCIO.
, ,



,

Não importa o seu ramo de atuação nem há quanto tempo sua empresa está no mercado, você sempre pode contar com nossos especialistas para orientá-lo e incentivá-lo a crescer cada vez mais. Sabemos que as demandas mudam constantemente, e cabe ao empresário adequar a gestão da empreitada e seus produtos e serviços às exigências dos clientes. Por isso, disponibilizamos conteúdo e ferramentas para você inovar no negócio, aperfeiçoar a gestão administrativa e financeira, expandir o empreendimento e tornar a empresa mais competitiva. Saiba mais acessando www.sebrae.com.br

• Conheça as características do empresário de sucesso.

• Acesse conteúdos sobre empreendedorismo.

• Saiba os benefícios de se associar a outros negócios.

• Defina um preço de venda competitivo.

• Capacite a equipe de vendas para atender ao cliente.

• Saiba lidar melhor com seus clientes e com a sociedade.

• Inove para crescer.

• Faça diferente.

• Conte com todas as orientações e instruções para gerir seu negócio.

QUANDO VOCE JA TEM UM N
EGOCIO.

, ,



NO MOMENTO DE EXPANDIR SUAS POSSIBILIDADES.

Temos também soluções para as empresas que já estão 

consolidadas no mercado mas não querem estacionar. Precisa 

melhorar os processos de gerenciamento? Quer buscar novos 

mercados? Investir em inovação? Nós oferecemos cursos, 

palestras, treinamentos e consultorias em todo o Brasil que irão 

ajudá-lo a entender melhor o mercado, perceber oportunidades 

e ampliar seus negócios. Conheça mais sobre os programas do 

Sebrae e prepare-se para crescer.

•  Sebraetec: serviços em inovação e tecnologia que permitem às 

empresas acesso a conhecimentos tecnológicos.
•  Sebrae Mais: o programa para empresas que buscam a evolução dos 

negócios.
• Bolsa de Negócios Sebrae: feche bons negócios via Internet.

• Seja mais competitivo no mercado. Faça Empretec.

• Melhore o gerenciamento da sua empresa com o Negócio Certo.

• Programa de Internacionalização das Micro e Pequenas Empresas.

• ALI – Agentes Locais de Inovação: assessoria especializada gratuita.



QUANDO A APOSTA E NA UNIAO
 QUE FAZ A FORCA.

,
,

Incentivamos a cooperação para fortalecer os pequenos negócios e torná-los mais competitivos. Cooperativas, associações, centrais de compras e redes são alguns dos exemplos. A cooperação entre as empresas é uma forma de torná-las mais competitivas para que busquem meios de valorizar e escoar seus produtos por meio do acesso a um mercado justo e solidário, como forma de aumentar a geração de emprego e renda para a comunidade e garantir a sua sustentabilidade. No Sebrae, você encontra amplo conteúdo sobre empreendimentos coletivos. Conheça alguns títulos acessando www.sebrae.com.br

• Cooperativa de crédito.

• Empresa de participação comunitária.

• Sociedade de propósito específico.

• Consórcio de empresas.

• Sociedade garantidora de crédito.

• Associação.

• Cooperativa.

• Organização da sociedade civil de interesse público. 

• Central de negócios.

• Cultura da cooperação.



E ATE NA HORA DE FO
RMALIZAR A SUA EMP

RESA.,

Quem trabalha por conta própria e ganha até R$ 5 mil por mês pode 

contar com a nossa orientação para legalizar seu negócio e ter acesso 

aos benefícios de Microempreendedor Individual (MEI) e, assim, 

passar a ter CNPJ, que facilitará a abertura de conta bancária, o pedido 

de empréstimos e a emissão de notas fiscais. Enquadrando-se no 

Simples Nacional, seu negócio ainda fica isento dos tributos federais 

(Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL). Com a formalização, o 

Microempreendedor Individual também tem acesso a benefícios como 

auxílio-maternidade, auxílio-doença, aposentadoria, entre outros. Conte 

com o nosso conhecimento para formalizar e melhorar o seu negócio. 

Saiba mais em www.sebrae.com.br

• Formalização do Microempreendedor Individual (MEI).

• Mudança de dados cadastrais ou cancelamento após formalização.

• Impostos, DAS, Nota Fiscal.

• Alvará e Inscrições Estaduais e Municipais.

• Empregado do Microempreendedor Individual.

• Previdência e demais benefícios do MEI.

• SEI – Soluções do Sebrae para Microempreendedores Individuais.



1,5 MILHAO
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ESPECIALISTAS EM APOIAR O AGR
ONEGOCIO.

Quem trabalha no agronegócio pode contar sempre com o nosso apoio. Para isso, 

oferecemos orientações, difusão de informações e tecnologias, capacitação e 

consultoria nas áreas de produção e gestão para produtores rurais, associações, 

cooperativas e agroindústrias de pequeno porte.• Agroenergia • Apicultura • Aquicultura e pesca • Café • Carne • Derivados de cana

• Floricultura • Fruticultura • Horticultura • Leite e derivados • Mandiocultura

• Ovinocaprinocultura 



ESPECIALISTAS EM IMPULSIONAR A INDUSTRIA.
,

São diversos os instrumentos que utilizamos para fortalecer as cadeias produtivas 

e aumentar a competitividade, como a difusão de informações, capacitação e 

promoção do acesso a tecnologias, à inovação e ao mercado. Destacam-se o apoio a 

núcleos setoriais, o desenvolvimento de arranjos produtivos locais e o encadeamento 

produtivo entre grandes e pequenas empresas. Conte com o nosso conhecimento 

em gestão nas áreas de:

• Biotecnologia • Cerâmica vermelha • Construção civil • Cosméticos • Couro 

e calçados • Madeira e móveis • Metalmecânica • Panificação • Petróleo 

e gás • Química e plásticos • Rochas ornamentais • Têxtil e confecções



ESPECIALISTAS EM INCENT
IVAR O COMERCIO.

,

Consultorias e capacitação empresarial em marketing, atendimento aos clientes, 

técnicas de venda, formação de preços, controles financeiros, gestão de estoques e de 

pessoas são alguns exemplos de como podemos apoiar o desenvolvimento do comércio 

varejista, setor que já conta com mais de 3,1 milhões de micro e pequenas empresas 

ativas. Possuímos grande conhecimento na gestão de pequenos negócios nas áreas de: • Artesanato • Comércio varejista • Comércio eletrônico



ESPECIALISTAS EM APRIMORAR SERVICOS.,

O setor de serviços é um dos que mais crescem no Brasil atualmente e, se depender 

de nós, vai crescer ainda mais. Oferecemos a disseminação de tecnologias, estímulo 

à inovação, além da capacitação de empresários e de suas equipes. Conte com o 

nosso apoio e conhecimento nas áreas de:

• Economia criativa  • Serviços • Economia digital  • Turismo



CONHECA AS SOLUCOES QUE O SEBRAE OFERECE PARA VOCE.

LIGUE AGORA 08
00 570 0800 

OU ACESSE SEBR
AE.COM.BR

,,
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Dono de pequenos negócios pode contar com nossos diversos cursos 

gratu i tos  pe la  Internet ,  como Aprender  a  Empreender,  Aná l ise  e 

Planejamento Financeiro e IPGN (Iniciando um Pequeno Grande Negócio). 



Fornecemos pesquisas, artigos, 
publicações, notícias e tudo o que
for conteúdo útil para micro e pequenas 
empresas de diferentes setores
da economia.

informação

Temos um time formado por milhares 
de consultores espalhados pelo Brasil, 
prontos para realizar uma análise 
completa do seu negócio em seus 
postos de atendimento ou diretamente 
em sua empresa.consultoria

São cursos e palestras, presenciais e a distância para 
quem quer abrir, aprimorar ou inovar seu negócio.

cursos
Para o empreendedor que busca 
conhecimento, oferecemos 
publicações sobre os mais diversos 
temas e setores. Conteúdo acessível 
para ser estudado em casa ou até 
mesmo na própria empresa.publicações

Visando tornar os pequenos negócios mais competitivos em 
um mercado em constante mudança, temos como um dos 
principais focos contribuir para que as empresas promovam 
inovações em seus processos e produtos.

inovação

Promovemos feiras, rodadas de 
negócios e exposições em todo o Brasil, 
aproximando as empresas que querem 
comprar, vender e gerar novos negócios.

mercado

Utilizamos o conhecimento e a experiência 
para reconhecer e divulgar nossa visão 
empreendedora para todo o país, por meio 
de premiações que valorizam, incentivam e 
estimulam os donos de pequenos negócios.premiações



ESPECIALISTAS EM PROMOvER uM AMBIENTE 
MAIS PRODuTIvO E COMPETITIvO.
O Sebrae trabalha em várias frentes, visando um ambiente propício e favorável ao 
desenvolvimento das empresas de pequeno porte. Participamos ativamente dos 
esforços para modernização da legislação que garantiram tratamento diferenciado 
para os pequenos negócios e promovemos a disseminação do empreendedorismo 
e do conhecimento necessário para que elas se desenvolvam e conquistem espaço 
na cadeia produtiva e na economia do país.

EDuCAçãO EMPREENDEDORA
Promovemos a educação e a cultura empreendedora em diversos níveis, desde a 
educação infantil até a universidade. Isso acontece nas empresas, pela Internet e em 
diversas instituições de ensino por meio da oferta de conteúdos específicos.

ENCADEAMENTO PRODuTIvO 
Apoiamos e intermediamos a realização de negócios entre empresas de pequeno 
e grande porte. Por meio de capacitação, abrimos novos e importantes mercados 
para pequenas empresas que querem atender grandes demandas, elevando a 
produtividade e competitividade de todos.

Promovemos programas de capacitação, estímulo ao associativismo, 
desenvolvimento territorial e acesso a mercados por meio de parcerias com os setores 
público e privado. Além disso, também trabalhamos pela diminuição da carga tributária 
e da burocracia (políticas públicas) para facilitar a abertura de mercados, o acesso ao 
crédito e à tecnologia.



Sede Sebrae Nacional



0800 570 0800     sebrae.com.br


