
LANÇAMENTO



DIFERENCIAL

Condições 

facilitadas e 

adequadas ao 

momento de crise

Crédito online, 

rápido, 

desburocratizado

e subsidiado

Orientação e 

acompanhamento 

dos 

empreendedores

APOIO PARA AS PEQUENAS EMPRESAS SE PREPARAREM PARA A 

RETOMADA DA ECONOMIA



CARACTERÍSTICAS

Fundo com investimento inicial de

R$ 50 milhões

PÚBLICO ALVO

• Produtor rural (Limite de R$ 20 mil)

• MEI (Limite de R$ 20 mil)

• ME (Limite de R$ 60 mil)

Voltado para empresas com bom 

histórico, que não apresentavam 

negativação antes da crise

CONDIÇÕES

• 6 meses de carência

• Prazo 24 a 42 meses após a carência

JUROS

• Juro zero para MEI e Produtor Rural

• De 0,35% a 0,7% a.m para ME

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

• Custos e despesas de atividades 
relacionadas a empresa e seu negócio

GARANTIAS

• Aval de sócios

ORIENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

• 6h de atividades com orientação em 

6 meses

• Diferentes formatos



QUEM PODE 
ACESSAR 
O PROGRAMA?

MEI, ME e Produtor Rural com
sede no estado de SP que:

Tenha CNPJ ativo com no mínimo 12 meses de 
existência (em implementação).

Não conste em cadastros de inadimplentes, 
como SERASA, SPC e Boa Vista, até 01/03/20 (com 
futura flexibilização).

Tenha conta bancária (PJ) no nome da empresa.

Se comprometa em receber orientação oferecida 
pelo Sebrae.

Se comprometa em enviar os comprovantes que 
demonstrem o gasto dos recursos dentro da 
empresa!

Seja aprovada na análise de crédito e demonstre 
capacidade de pagamento.



Jornada mínima obrigatória de 6 horas em 6 meses

CURSOS

Cursos gratuitos online à 

escolha do empreendedor 

sobre:
• Uso consciente do 

crédito;

• Gestão financeira;

• Marketing;

• Canais digitais;

• Mercado e vendas;

• Planejamento;

• Atendimento ao cliente;

• Inovação.

PROGRAMA 

ENFRENTE

Oficinas e Mentorias

ATIVIDADES COLETIVAS

Sebrae Live e Sebrae Responde

BENEFÍCIOS

Oferta de benefícios (produtos e serviços 

gratuitos) por meio de empresas parceiras com o 

objetivo de promover melhoria na gestão, redução 

de custos, aumento de receita, otimização e 

automação de processos.

O empreendedor será direcionado para atividades adequadas a sua necessidade e disponibilidade.

PROGRAMA GUIAR

Oficinas temáticas e 

Mentorias

ATENDIMENTO

Individual e customizado

ORIENTAÇÃO  PARA  APROVADOS



ORIENTAÇÃO  PARA  APROVADOS

CONTATO

• E-mail de boas vindas

• Orientações gerais 

sobre o programa, a  

jornada de orientação 

e o primeiro 

atendimento

ATENDIMENTO

• Direcionamento do empreendedor para o relacionamento 

com o Escritório Regional

• O atendimento terá o foco em oferecer o que melhor 

atenda ao perfil do empreendedor

1º PASSO 3º PASSO

SOLUÇÕES E BENEFÍCIOS

• Oferta de soluções do SEBRAE-SP para que o empreendedor 

seja protagonista de sua jornada e a personalize de acordo com o 

seu interesse, necessidade e disponibilidade.

• Apresentação dos benefícios das empresas parceiras que podem 

atender as necessidades do empreendedor

ORIENTAÇÃO 

TÉCNICA

• Orientação Técnica via 

Central de 

Atendimento e 

direcionamento para o 

Programa Guiar

• Envio de Ebook 

Crédito Consciente

• Empreendedor realiza 

o programa Guiar

2º PASSO



OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Nexoos
Operação de Crédito

BizCapital
Operação de Crédito

Em definição
Adquirente / 

Máquina de cartão



MARKETING E COMUNICAÇÃO - FASES

03/07

PRÉ LANÇAMENTO

• Alinhamento realizado com os 

ERs.

• Foi realizada uma comunicação 

dirigida para uma base qualificada 

do Sebrae (aprox. 36 mil 

empresas).

• Das 2.500 empresas que abriram o 

questionário, cerca de 1.300 

sinalizaram interesse em obter 

crédito.

A partir de 16/07

LANÇAMENTO

• Realização de uma comunicação 

ampla.

• Divulgação por e-mail para base 

de clientes Sebrae .

• Divulgação em mídias digitais e 

imprensa.

• Disponibilização de cartilha de 

apoio com FAQ aos ERs .

01/08

PÓS LANÇAMENTO

Continuidade da divulgação 

por meio de mídias digitais e 

mídia massiva, divulgando 

histórias de pequenos 

negócios que se beneficiaram 

com o programa.



APOIO AOS ERs

MATERIAIS 
DE 

CONSULTA

Cartilha com FAQ 

e dúvidas mais 

técnicas sobre o 

produto.

(em formato PDF 

para consulta)

17/07

ESCUTA 
DIRETA

Queremos ouvir mais 

vocês para entender 

como podemos 

ajudar e colaborar 

nesse processo com 

os empreendedores.

(sheilapfo@ e 

marcusvol@)

MATERIAIS DE 
DIVULGAÇÃO

Cards para 

divulgação em redes 

sociais e Whatsapp.

A partir de 

17/07



SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO | SITE

www.programacreditoretomada.com.br 

&

www.creditoretomada.com.br















SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO | DETALHES













SOLICITAÇÃO  DE  CRÉDITO  |  PASSO  A  PASSO





PREENCHER



PREENCHER



PREENCHER



Após o cadastro, o cliente 

receberá um e-mail de boas 

vindas e um contato da fintech.

Todo o processo de análise de 

crédito e aprovação do crédito 

será em 5 dias no máximo!



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este programa reforça a presença do 
Sebrae como protagonista de atender 
uma necessidade real dos pequenos 
negócios.

O programa de crédito orientado do 
Sebrae não significa que ele é responsável 
pelo crédito e análise do mesmo. O 
Sebrae não é uma instituição financeira.

Como o recurso é limitado, importante 
saber que o valor deve acabar em breve 
para atender as primeiras 3mil empresas.



AGRADECEMOS A 
COLABORAÇÃO DE 

TODOS VOCÊS!


