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Atuação do Sebrae

no ambiente tecnológico

de Casa & Construção



Quem somos
 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

 Entidade privada, de interesse público e sem fins lucrativos 
criada em 1972.

 Missão: Promover a competitividade e o desenvolvimento 
sustentável dos pequenos negócios e estimular o 
empreendedorismo, para fortalecer a economia nacional.



Onde estamos

 Sede nacional em Brasília.

 Universidade Corporativa com sede em Brasília e atuação nacional.

 04 centros de referência:

 Artesanato Brasileiro: Rio de Janeiro – RJ

 Educação Empreendedora: Belo Horizonte – MG

 Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa: São Paulo – SP

 Sustentabilidade: Cuiabá – MT

 Mais de 300 escritórios regionais distribuídos em todas as capitais federais e cidades polo.

 Mais de 700 espaços de atendimento em todo o país, entre agências próprias e ambientes de parceiros.

 Mais de 650 terminais de atendimento (totens) em todo o território nacional.



consideramos a cadeia produtiva 
de casa & construção



Desde a extração de insumos até o uso e conservação dos imóveis



Microempresa
617 mil

Empresa de pequeno porte
240 mil

Microempreendedor individual
857 mil

50,0%

14,0%

36,0%

São 1,7 milhões de pequenos negócios nessa cadeia

Casa & 
Construção



Com o objetivo de

Desenvolver os pequenos negócios da cadeia 

de Casa e Construção por meio da melhoria 

da competitividade e produtividade, bem 

como do relacionamento de negócios entre 

as empresas.



+ de 5 mil empresas beneficiadas

Investimento de R$ 68,6 milhões

Com um portfólio de 110 projetos em 26 estados



Como?

Acesso a mercados
Acesso a serviços 

financeiros

Acesso à inovação, tecnologia 
e sustentabilidade

Desenvolvimento e profissionalização 
da gestão empresarial

Atendimento inteligente
Formação e fortalecimento 

de redes empresariais

Políticas públicas e 
desenvolvimento 

territorial



competitividade

compras 
governamentais

certificaçãoinovação

internacionalização

produtividade

sustentabilidade

Aumento ou 
satisfação da 

carteira de clientes

Para que os pequenos negócios tenham resultados



tudo mudou com o digital e 
continuará mudando!



Cidades inteligentes

Ambientes inteligentes



São muitas as oportunidades para startups na cadeia 
de construção

Softwares e aplicativos de gestão de projetos, 
gestão de canteiro de obras e etc.

Marketplaces para compartilhamento de 
equipamentos, integração de mercados etc.

Gestão de estoques e fornecedores

Tecnologia para design, plantas e projetos

Gestão de riscos, compliance, saúde e segurança

Drones: registro fotográfico, vigilância, 
mapeamento de terrenos etc.

Realidade aumentada

Robótica para construção

Dados e análises

Gestão financeira



para incentivar as inovações 
nesse cenário



O SEBRAE ATUA NA PRÉ-ACELERAÇÃO DO 
EMPREENDEDOR E SEU NEGÓCIO, BEM COMO 
POTENCIALIZA CONEXÕES DE MODO A FORTALECER 
O ECOSSISTEMA.

EDUCAÇÃO

INOVAÇÃO

MERCADO

FINANÇAS





o Sebrae aposta em 
instrumentos de fomento às 

inovações



Edital de inovação para a indústria
SEBRAE  - SENAI

R$ 53,6 milhões para o desenvolvimento de projetos inovadores em 
empresas industriais e startups de base tecnológica. 

Empresas inscrevem ideias 

para desenvolver produtos, 

processos e serviços 

inovadores

Os projetos podem receber até R$ 

400 mil para serem investidos no 

desenvolvimento das ideias e 

execução

82 Institutos de inovação e 

tecnologia do SENAI por todo o 

país dão suporte na execução 

dos projetos



Edital de inovação para a indústria  SEBRAE  - SENAI
Categorias

Aporte Sebrae: R$ 20 milhões



Parceria
Sebrae  - Embrapii

A empresa interessada 
procura uma Unidade 
EMBRAPII que atue na 
competência 
tecnológica específica 
para o projeto. 

1

2

A empresa poderá 
apresentar inicialmente 
apenas a ideia do projeto. 
Se a Unidade EMBRAPII 
considerar o projeto viável, 
começam as tratativas para 
o seu desenvolvimento.

1/3 Embrapii

2/3 Empresas 
industriais + unidades 
Embrapii

Sebrae arca com até 
70% (desenvolvimento 
tecnológico) ou 80% 
(encadeamento 
tecnológico) do valor da 
MPE.

Aporte Sebrae: R$ 20 
milhões

RECURSOS



Fase
1 2 

CAPACITAÇÃO MENTORIAS

Fase 3

CONEXÃO

Fase

Até 300
startups

Até 125
startups

Acesso 
Gratuito

www.inovativabrasil.com.br

Plataforma  de aceleração 
de startups que visa  
transformar tecnologias 
promissoras em empresas de 
rápido crescimento por meio 
da oferta de soluções, 
mentorias e aproximação 
com investidores
São ofertados 2 ciclos de 
aceleração por ano.

Mais de 700 startups aceleradas em 2015 e 2016
Mais de 500 mentores na rede

http://www.inovativabrasil.com.br/


OBRIGADA
Roberta Aviz
Coordenação Nacional de Casa e Construção
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