Crea-SC será facilitador do
“Programa Brasil Mais” para
desenvolvimento de micro e
pequenas
empresas
catarinenses

O Crea-SC está como parceiro do Sebrae para auxiliar no
fomento do “Programa Brasil Mais” entre micro e pequenas
empresas registradas no Conselho. O programa nacional terá
início neste mês de novembro e vai até fevereiro de 2022, e
visa aumentar a produtividade e competitividade das empresas
com a promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e alto
impacto.

Baseado no desenvolvimento das capacidades gerenciais com
referência nas melhores práticas mundiais, o programa oferece
de forma gratuita soluções para auxiliar as empresas em sua
trajetória de transformação digital e Economia 4.0.

FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI

— São 2.200 vagas, porém já batemos as metas para algumas
regiões – Extremo Oeste, Oeste e Meio Oeste – e o objetivo
agora é estimular empresas das regiões Serrana, Sul, Grande
Florianópolis, Vale, Norte e Foz do Itajaí — destaca o
Coordenador Estadual da Gerência de Atendimento Empresarial do
Sebrae, Wilson Sanches Rodrigues.

O Crea-SC entra como parceiro na divulgação do programa em
suas regionais e meios de comunicação, estimulando a
participação das empresas registradas com faturamento de até
4,8 milhões/ano. O Brasil Mais disponibiliza o benefício às
empresas através de atendimento individualizado e em grupo de
diagnóstico e apresentação de soluções.

— Nosso objetivo é colaborar no desenvolvimento de nossos

profissionais empreendedores, conectando nossas regionais com
as unidades do Sebrae no estado para que mais empresas tenham
acesso a esse benefício. Essa é uma grande oportunidade de
desenvolvimento de micro e pequenas empresas catarinenses —
ressalta o superintendente do Crea-SC, Eng. Civil Luiz
Henrique Pellegrini.

Micro e pequenas empresas catarinenses interessadas em
participar do programa devem realizar a inscrição no site:
sebrae.sc/sebraescbrasilmais-crea-sc

O Programa Brasil Mais
Na plataforma, as empresas têm acesso a informações sobre os
serviços e atendimentos personalizados, ferramentas de
autoavaliação e conteúdos que auxiliam na melhoria da gestão e
da produtividade.

O “Brasil Mais” é uma iniciativa do Governo Federal que visa
aumentar a produtividade e competitividade das empresas
brasileiras, com a promoção de melhorias rápidas, de baixo
custo e alto impacto. Oferece às micro, pequenas e médias
empresas soluções para melhorar a gestão, inovar processos e
reduzir desperdícios.

O programa é coordenado pelo Ministério da Economia, com
gestão operacional da Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI) e execução pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) e pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Acesse mais informações AQUI.

