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Países Participação
Empresas (%)

Participação 
Emprego

Participação
Val. Adic. PIB

Itália 99,4 68,50 55,60

Espanha 99 63,20 50,60

Portugal 99,3 65,20 46,30

França 98,8 45,50 39,70

Reino Unido 98 39,40 34,00

Alemanha 97,2 41,10 33,50

Holanda 98,3 50,50 41,00

Grécia 99,5 75,30 55,60

Suécia 99 45,60 37,80

Brasil 99,1 52,20 25,00

Fonte: SBA Fact Sheet 2009 - European Commissiona Enterprise and Industry e Ministério do Trabalho e Emprego

Participação dos pequenos negócios na economia

Apresentador
Notas de apresentação
E como ele funciona?Basicamente sendo a ferramenta que unifica, como principal valor oferecido, os especialistas tecnológicos do mercado (Prestadoras de Serviços) e os pequenos negócios (clientes do Sebrae).Formando então uma rede de PRESTADORAS de serviços tecnológicos e a colocando à disposição dos pequenos negócios. Aproximando a demanda da oferta e facilitando o atendimento.



VANTAGENS

FORMAÇÃO DE 
REDE 

TECNOLÓGICA
DIVERSIFICADA E 

DESCENTRALIZADA 

É oferecido subsídio de
80% para que as 

empresas tenham acesso 
aos serviços ofertados 

pelo Programa.

INVESTIMENTO  2014/2015

R$482
MILHÕES

Apresentador
Notas de apresentação
Esta rede tecnológica é diversificada e descentralizada, de forma a atender as demandas de todo o país.Para efetivar o acesso dos PN aos serviços tecnológicos disponíveis pelo Portfólio do SEBRAEtec, é oferecido subsídio de 80% ao cliente do preço total da prestação. Sendo que para o MEI, o subsídio é de 100%. (Este subsídio de acesso a serviços tecnológicos e de inovação aos pequenos negócios para a implementação de novos processos, produtos e serviços no mercado é considerado uma medida de extrema importância para o alcance da autonomia tecnológica e o desenvolvimento industrial do País. Estando portanto alinhado com a missão e valores do Sebrae.)Considerando os anos de 2014 e 2015, o investimento feito pelo Programa chegará aos 482 milhões de reais.



Fornecedor de 
Serviços 

Tecnológicos

SEBRAETec

Pequenos 
Negócios

COMO FUNCIONA

Apresentador
Notas de apresentação
E como ele funciona?Basicamente sendo a ferramenta que unifica, como principal valor oferecido, os especialistas tecnológicos do mercado (Prestadoras de Serviços) e os pequenos negócios (clientes do Sebrae).Formando então uma rede de PRESTADORAS de serviços tecnológicos e a colocando à disposição dos pequenos negócios. Aproximando a demanda da oferta e facilitando o atendimento.



LÓGICA DE ATENDIMENTO SEBRAEtec

Orientação

Adequação

Diferenciação

Aglomeração Produtiva

Apresentador
Notas de apresentação
Importante demonstrar a atuação de cada parceria nacional.Ressaltar que as parcerias seguem a mesma diretriz/estratégia mas possuem especificidades.



ÁREAS SEBRAETEC?

TIC – Tec. da 
informação e 
comunicação

Sustentabilidade

Propriedade
Intelectual

Produtividade

Qualidade

InovaçãoDesign



Grandes Números

• 92.723 (2014)
• 293 projetos de 

inovação

Empresas

• 2.432 
cadastradas

• 672 ativas

Prestadoras
• R$ 226 

milhões (2014)
• R$ 350 

milhões (2015)

Orçamento



SE O SEBRAETEC FOSSE UM 
RESTAURANTE...

esse restaurante está 
lotado e...

... Está chegando mais 
gente.



De 2015 a 2018, 
O Sebrae investirá

R$ 1,1 bilhão 
no Programa SEBRAEtec

INVESTIMENTO EM 

INOVAÇÃO



CADASTRO NACIONAL
www.sebrae.com.br/sebraetec

Pessoa 
jurídica

1 ano de 
existência

Experiência 
comprovada



COMO FAZER PARTE DO 
CADASTRO

Entre no site

Entenda as regras

Complete o cadastro

Envie para aprovação



COMO FAZER PARTE DO 
CADASTRO?

WWW.SEBRAE.COM.BR/SEBRAETEC



OBRIGADO!
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