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Rede de Agentes 

Realizar consultoria para a melhoria da performance 
das empresas atendidas sobre as seguintes temáticas: 

Atendimento de
segundo Nível 

Agente Sebrae 
de Inovação 

A estratégia de atuação desses agentes permanecerá a mesma 
adotada no projeto GAE Brasil Mais. Os clientes (ME e EPP) 
atendidos pelos agentes de orientação empresarial e pela rede de 
postos de atendimentos do Sebrae/SC, são convidados a 
participar do projeto Brasil Mais, resultado da parceria entre o 
Ministério da economia e o Sebrae, conforme detalhado na 
modalidade de Agente de Orientação Empresarial.

Agente Sebrae 
de Inovação 

Serão mapeadas as empresas participantes da fase  1  do projeto 
Brasil Mais que se mostraram engajadas e que identificaram, 
durante a jornada de produtividade, a necessidade de implantação 
de ferramentas digitais.
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Agente Sebrae 
de Inovação 

A estratégia de atuação do ALI Rural terá o objetivo de auxiliar o 
Sebrae a fortalecer relações institucionais com atores e lideranças 
do setor, atuando em conjunto com esforços já existentes nas 
principais cadeias produtivas do agronegócio catarinense. Nosso 
objetivo é que a metodologia do ALI Rural seja uma força 
complementar para atender os clientes agro nos territórios do 
estado. Outro fator considerado na estratégia é que onde 
atualmente o Sebrae não tem projetos no agronegócio, a atuação 
do ALI Rural será utilizada como ferramenta para o Sebrae 
conhecer melhor as necessidades dos clientes e, a partir desse 
ponto, elaborar projetos para a continuidade do atendimento a 
esse perfil de clientes.

Realizar consultoria para a melhoria da gestão 
financeira, acesso a crédito e capitalização das 
empresas. Caberá ao Agente de Crédito e 
Finanças aprofundar o diagnóstico inicial 
realizado pelo Agente de Orientação Empresarial 
do SNSE e identificar os problemas e suas 
respectivas causas, buscando desenvolver com o 
empresário um plano de ação em busca da 
resolução do problema identificado.
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De acordo com os dados do observatório de informações do 
Sebrae SC mais de 50% dos CNPJs registrados em Santa Catarina 
são compostos por Microempreendedores Individuais - MEIs. Via 
de regra, os MEIs possuem um conjunto de necessidades 
comuns, e num primeiro momento podem ser satisfeitas num 
atendimento preliminar. Por isso a importância de parcerias na 
promoção de Salas do Empreendedor que se configuram com 
locais de atendimento das Prefeituras Municipais que facilitam 
os processos de abertura de empresas, regularização e baixa; 
bem como serviços exclusivos aos Microempreendedores 
Individuais, tais como linhas de crédito, entre outros.

Oferecer um documento que contenha os benefícios, 
público alvo, estratégias de comercialização, entrega 
de valor  com depoimentos de empresas que 
participaram dos principais projetos da gerência de 
inovação e empreendedorismo aos integrantes destes 
dois importantes canais de disseminação de 
informações e conhecimento acerca do Sebrae, 
certamente nos enche de boas expectativas na 
medida que poderemos tornar mais conhecidos os 
projetos em destaque no presente documento, junto 
ao universo dos pequenos negócios do nosso estado.
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https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/brasilmais
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https://youtube.com/playlist?list=PLUoUZN9-Ulr9UaL4_LQOXfaRL_a5T98rS


https://www.sebrae-sc.com.br/sebrae-delas


Só em Santa Catarina, mais de 350 mil negócios foram fundados e 
são liderados por mulheres, o que representa 34% das empresas 
ativas do Estado, segundo levantamento do Sebrae Nacional com 
dados do terceiro trimestre de 2020.



Benefícios

MEU EU 

NÓS

O que a mulher precisa desenvolver em sua vida, carreira, 
família, saúde e outros aspectos de sua vida. Os conteúdos 
trabalhados nesse pilar estão alinhados às competências 
socioemocionais.

O que envolve o meu negócio, ideia e projeto. Neste pilar, os 
conteúdos trabalhados estão alinhados ao caminho de 
empreender visando alcançar a maturidade e o crescimento do 
negócio.

Assuntos que envolvem o desenvolvimento e fortalecimento da 
rede de relacionamento entre as empreendedoras e seus 
negócios. Oferecemos oportunidades para que as participantes 
se conectem com o objetivo de gerar crescimento conjunto.

NÓS

MEU

EU

SEBRAE DELAS MULHER DE NEGÓCIOS é uma iniciativa que o Sebrae 
Santa Catarina oferece exclusivamente para as mulheres 
catarinenses. Utilizamos a metodologia "Eu, Meu e Nós",





O Sebrae apoia e incentiva o empreendedorismo feminino. 
Acreditamos na força da mulher de negócios, porque quando uma 
mulher conquista o sonho de empreender, ela inspira outras mulheres a 
sonharem também.



Durante no nosso último encontro oficial ouvi você se identificar 
como alguém que plantou sementinhas e fiquei lembrando das 
tuas palavras e de tudo o que aconteceu nas nossas jornadas. 
Semeador, é aquele que semeia, propaga ideias, sentimentos, 
conhecimento. Para mim, ao longo destes últimos 16 meses é 
assim que eu te vejo. Eu fui a um único evento do W2W, em uma 
manhã de quarta-feira, lá na Alameda Casa Rosa e foi só o que 
bastou para te ouvir e me conectar com o que você estava 
semeando. Era o nobre propósito de contribuir para o crescimento 
e a qualificação de negócios criados e geridos por mulheres, 
perfeitamente alinhado ao meu momento e ao de tantas outras 
que precisavam “só disso” para colocar seus projetos em 
movimento. 

Participar do Sebrae Delas foi, para mim, um convite à reinvenção 
e, quando achava que já estava no caminho certo veio o 
inimaginável. Nessas horas eu lembro da frase: “cuidado com o 
que desejas”. E, com poucas alternativas positivas fui a fundo na 
vivência de me reinventar. Fez toda a diferença na minha vida e 
nos meus dias ter o apoio do Delas, tanto para auxiliar em apontar 
as velas para direcionar o meu barco, para que ele não 
naufragasse em meio a tempestade, quanto pela força da rede e 
apoio. Fazer parte do programa foi um grande privilégio e dentro 
deste privilégio maior tive ainda a honra de ser uma das 
empretecas. 



Que vivência magnífica, para minha empresa e para mim em 
todos os sentidos.
Pois o grupo que formamos está sempre unido e forte. É uma alegria 
sincera ter o auxílio para pavimentar os caminhos onde meu 
negócio precisa percorrer e é mais bonito ainda ver as colegas e 
amigas também firmes no propósito de crescer. E crescer também é 
um verbo que tenho conjugado muito por aqui, ontem ao ouvir meu 
primeiro vídeo onde eu falava que queria escalar meu negócio e 
capacitar novos profissionais do meu mercado me emocionei 
muito, pois é exatamente isso que está acontecendo.





Estar participando do Sebrae Delas tem me ajudado a chegar um 
pouco mais perto do equilíbrio ao realizar as minhas diversas 
funções. Me ajuda a entender que não preciso ser sempre perfeita, 
e tudo bem!! Eu apenas devo tentar ser minha melhor versão, 
dentro das minhas limitações! Além disso, o contato com outras 
mulheres que passam pelas mesmas dificuldades, me fez 
perceber que não estou sozinha nessa jornada! E que estamos 
todas juntas. 

E juntas somos mais fortes, sempre!!!! As aulas são dinâmicas e 
inspiradoras! Todas as palestrantes, que são na maioria 
mulheres como nós, são muito competentes e nos trazem 
informações e ideias práticas de como lidar com todas as 
dificuldades e de como inovar, prosperar e aproveitar todas as 
nossas qualidades! Para mim e para minha empresa, muita coisa 
mudou para melhor! Me posicionei de maneira mais adequada no 
mercado, melhorei a gestão e o relacionamento com as 
colaboradoras (todas minhas funcionárias também são 
mulheres!). Acredito que todos os conhecimentos adquiridos 
até então estão sendo imprescindíveis para esse momento de 
pandemia! Pois estou colocando tudo em prática, inclusive a 
manutenção de minha saúde emocional! O que está mantendo 
minha empresa viva!!! 



Fabiana Rebelo

 Acredito que as aulas online facilitarão para que, mais mulheres, de 
todas as regiões do estado, possam ser impactadas pelo programa, 
assim como eu! Pois poderão receber todas essas valiosas 
informações em sua casa! 
Recomendo o programa Sebrae Delas de olhos fechados!!
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https://santacatarinanews.com/noticias/destaques/startup-catarinense-de-monitoramento-de-barragens-recebe-primeiro-aporte-financeiro-no-valor-de-r-950-mil/


https://www.sebrae-sc.com.br/linha-de-credito/linha-de-credito-2022
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/principais-linhas-de-credito-para-enfrentar-a-crise,a1dcf72136c21710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.dropbox.com/s/hjlk5opa6ll767k/preliminar_01.pdf?dl=0


https://promo.sebrae-sc.com.br/sebraetec


O objetivo do Sebraetec é garantir aos seus clientes o acesso 
a serviços tecnológicos para inovação, por meio da melhoria 
de processos, produtos e serviços ou da introdução de 
inovação nos mercados. 

O funcionamento deste programa se baseia nos moldes de 
uma plataforma, onde o Sebrae conecta os pequenos 
negócios a uma rede de prestadores de serviços 
tecnológicos. Desta forma, o Sebraetec facilita o acesso dos 
pequenos negócios aos serviços tecnológicos para inovação 
disponíveis no mercado.



Atendimento aos pequenos negócios de todos os setores 
(indústria, agronegócio, comércio e serviços);

Melhor relação custo-benefício dos investimentos em 
inovação e tecnologia. Os preços dos serviços do 
Sebraetec contam com subsídio de até 70% pago pelo 
Sebrae.

Conexão com a rede de prestadores de serviços 
tecnológicos especialistas nas necessidades dos 
pequenos negócios;

Acompanhamento do Sebrae para assegurar os melhores 
resultados para sua empresa;







A classificação quanto a área e subárea visa agrupar os serviços 
tecnológicos em seus respectivos temas, bem como delimitar os 
escopos para elaboração das fichas técnicas de atendimento no 
âmbito do Sebraetec. Além disso, essa classificação também 
facilitará a busca pelos serviços do portfólio Sebraetec conforme 
as demandas dos clientes. 

O último nível de classificação é a ficha técnica, cujo objetivo é 
detalhar o serviço tecnológico ofertado no âmbito do Sebraetec, 
bem como as entregas que as prestadoras de serviços deverão 
fazer para o cliente atendido. O conjunto das fichas técnicas é 
considerado o portfólio do Sebraetec.









Ações que visam desenvolver e melhorar os produtos das 
empresas, bem como planejar, adequar ou implementar novas 
tecnologias e inovações nas empresas para que elas possam obter 
novos processos e produtos/serviços que atendam de forma 
personalizada suas demandas. Incluem as ações para apoiar o 
desenvolvimento experimental, as ações das fases finais de 
desenvolvimento e, fundamentalmente, a introdução de 
inovações de produto e de processo que são novas para a empresa, 
mas não necessariamente para o mercado, assim como as ações 
relacionadas à propriedade intelectual e à gestão da inovação. 




























