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• Serviço Social Autônomo – Mantido com recursos públicos oriundos 
das contribuições sociais – SISTEMA “S” – Fundado em 1972

• Gestão das entidades de classe do comércio, indústria, serviços e 
agricultura – Conselho Gestor composto por entidades do poder 
público e entidades privadas

• Empresa Nacional, com sede em Brasília, e com subsedes locais, em 
cada Estado da Federação – responsáveis pela gestão das ações 
conforme a realidade de cada região

• Possui atualmente 5 mil colaboradores e 8 mil consultores em todo 
o país, em 27 Estados brasileiros

• O Sebrae é agente de capacitação e de promoção do 
desenvolvimento sustentável das MPE’s brasileiras. 

SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO 
ÀS PEQUENAS E MICROEMPRESAS



MISSÃO  E VISÃO DO 
SEBRAE

Missão Institucional:

“Promover a competitividade e o desenvolvimento 
sustentável das micro e pequenas empresas e fomentar o 
empreendedorismo”.

Visão de Futuro:

“Ter excelência no desenvolvimento das micro e pequenas 
empresas contribuindo para a construção de um Brasil 
mais justo, competitivo e sustentável”.



Através de produtos e serviços*:
- Palestras
- Oficinas
- Seminários
- Cursos - presenciais e à distância
- Consultorias Individuais ou Coletivas Especializadas – Administração Geral,
Recursos Humanos, Finanças, Marketing, Produção e Qualidade, Comércio 
Exterior, Tecnologia de Informação e Comunicação– presencial e à distância
- Feiras Nacionais e Internacionais – Apoio e Realização de Eventos
- Rodadas de Negócios
- Projetos Setoriais Específicos – Agronegócio, Turismo, Artesanato, etc..

*Produtos e serviços gratuitos ou subsidiados
http://www.sebraesp.com.br

Atuação do SEBRAE





Direto com o cliente | Atendimento

Ênfase em exposições orais de curta 

duração.

As palestras são informativas e

voltadas à processos de

sensibilização.
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Direto com o cliente | Atendimento

Oficinas e Workshops

Aprofunda um determinado assunto 

de maneira prática. Apresenta cases, 

dinâmicas de grupo, simulações e 

experimentações.

O público participa e contribui  

intensamente. 
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Direto com o cliente | Atendimento

Consultoria

Atendimento especializado, com foco 

na orientação para resolver problemas 

pontuais de gestão com rapidez, 

segurança e economia.
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FERRAMENTAS ELETRONICAS SEBRAE 
PARA APOIO AO COMÉRCIO EXTERIOR

- APP Simulador de Importação
- Cursos à Distância – EAD -

Importação e Exportação
- Diagnóstico de Internacionalização
- Observatório Internacional Sebrae 



APP SIMULADOR DE IMPORTAÇÃO
https://play.google.com/store/apps/details?id=mnix.android
https://itunes.apple.com/br/app/simulador-de-
importacoes/id638929289?mt=8



EAD - Cursos à Distância – Iniciando na 
Exportação

http://ead.sebraesp.com.br/cursos/1/117/Comercio-Exterior/Exportacao



EAD - Cursos à Distância – Iniciando na 
Importação

http://ead.sebraesp.com.br/cursos/1/85/Comercio-Exterior/Iniciando-na-Importacao


