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Programa Brasil Mais – SEBRAE SC 

 

 

A iniciativa busca aumentar a produtividade e competitividade de micro e pequenas 

empresas, com acompanhamento gratuito e, se necessário, consultorias subsidiadas pelo 

Sebrae. 

 
1. Objetivo: 

Desenvolver inovações focadas no aumento de vendas, aprimorando capacidades 

gerenciais, produtivas e digitais de empresas brasileiras, promovendo melhorias 

rápidas, de baixo custo e alto impacto para os empresários catarinenses, gerando 

aumento da produtividade e da competitividade nas micro e pequenas empresas. 

 
2. Quem atenderá as empresas: 

Os empreendedores serão atendidos por um Agente Local de Inovação (ALI), do 

SEBRAE SC. 

 
3. Quem poderá participar: 

Empresas dos segmentos de comércio, indústria e serviços 

Somente empresas do porte ME e EPP (com faturamento de até R$ 4,8 milhões/ano). 

Não podem participar os MEIs, Pessoas físicas e Empresas com faturamento maior 

de R$ 4,8 milhões/ano. 

 
4.Quais os benefícios em participar: 

Elevar a produtividade empresarial (fazer mais com menos) 

Diminuir custos de operação e produção 

Melhorar a satisfação dos clientes 

Gerar inovação de produtos, processos ou serviços 

Aumentar a lucratividade dos negócios. 

Promover uma cultura de inovação na empresa 
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5. Como será o atendimento: 

A empresa será acompanhada por um período de 4 meses, por um Agente Local de 

Inovação (ALI), durante 6 encontros individuais, mais 3 encontros coletivos, que fará um sprint 

de inovação com mapeamento do problema e implantação de solução para aumento de 

faturamento ou redução de custo. Vide figura abaixo: 

Ao receber a visita do ALI, a empresa receberá ferramentas e orientações com foco 

na mensuração de indicadores, inovação de processo, inovação de produtos/ serviços, 

práticas sustentáveis e digitalização com foco na redução de custos, e na sua relação com o 

mercado, para o aumento do faturamento. 

Além disso, com o apoio do agente, o empresário terá 2 mensurações do indicador de 

produtividade (uma no início e outra no final do programa) e construirá um plano de ação que 

será acompanhado e monitorado ao longo do Programa. O empresário poderá ainda, 

opcionalmente, receber consultorias especializadas. 

 
6. Quanto Custa: 

O acompanhamento do ALI - Agente Local de Inovação é GRATUITO durante os 4 

meses de duração do programa. Caso necessite, os participantes podem contar ainda com o 

benefício de até 70% de subsídio nos produtos de Consultoria Especializada e Tecnológica 

do SEBRAE. 

 
7. Qual o início e duração do programa: 

O início será no mês de julho e tem duração de 4 meses, com 2.200 vagas 

disponíveis em Santa Catarina. 

 
8. Onde se inscrever: 

As inscrições são realizadas no link: http://sebrae.sc/brasilmais-facisc 

http://sebrae.sc/brasilmais-facisc
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9. Sobre o Programa Brasil Mais 

O programa é realizado pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 

Competitividade (SEPEC), do Ministério da Economia, em parceria com a Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI). O Sebrae atua no projeto para ajudar os donos de pequenos negócios a 

aumentarem a produtividade e a competitividade das suas empresas e deve atender até 

120 mil negócios durante a execução do programa. 

 
Mais Informações no 0800 570 0800 ou no site https://gov.br/brasilmais. 

 
 
 
 
 

 


