
Estratégia de transformação digital para as micro e pequenas empresas



OBJETIVOS
A Prefeitura do Recife, em parceria com o SEBRAE, busca: 

ACELERAR a 

transformação digital e 

a difusão tecnológica

MELHORAR a 

gestão e a produtividade 

das empresas

AUMENTAR 
as vendas



Microempreendedores individuais (MEIs)

PÚBLICO-ALVO

Microempresas

Empresas de Pequeno Porte (EPPs)



DIAGNÓSTICO OBTIDO

Baixo uso de ferramentas tecnológicas para gestão, 

logística, processos, relacionamento com clientes, 

pagamentos e marketing

Pouca familiaridade para realizar negócios por meios 

digitais

Necessidade de reduzir custos, elevar a produtividade, 

aumentar a carteira de clientes e as vendas online



METAS DO PROGRAMA

Aumento das vendas em pelo menos 30% 

Melhoria da gestão proporcionando ganhos de produtividade 

por meio da redução de custos e da melhoria de fluxos e 

processos

Aumento da presença digital por meio de ferramentas de 

vendas e pagamento online, além de melhor relacionamento 

com clientes

Difusão de tecnologias e aumento da produtividade da 

economia



Diagnóstico 

gerencial e digital

Plano de ação 

para o negócio

Ingresso em grupo de 

mensagens

• Objetivo: medir a 

maturidade gerencial e 

digital da empresa no 

início do programa

• Objetivo: compartilhar 

experiências com outros 

empresários

• Objetivo: ter um mapa para 

guiá-lo durante o programa 

e alavancar suas vendas

PRIMEIRO ENCONTRO INDIVIDUAL

Primeiro mês Segundo mês Terceiro mês

• 3 encontros coletivos de 2h  

cada: ferramentas de 

gestão, pagamentos online 

e marketing digital 

• +8h de  acompanhamento 

individual no Sebrae

• 3 encontros coletivos de 2h  

cada: estratégias de  

vendas via marketplaces e 

outras ferramentas digitais

• +10h de acompanhamento  

individual no Sebrae

• 2 encontros coletivos de 2h  

cada, com estratégia de  

vendas online, pagamentos 

digitais, ferramentas de 

gestão e adoção de métricas 

• +8h de acompanhamento 

individual no Sebrae

ENCONTROS COLETIVOS E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL

Quarto mês

• Nova dinâmica para 

avaliar avanço da 

empresa e mensurar 

os resultados obtidos

CRONOGRAMA DO PROGRAMA



Inscrição pelo 

Conecta Recife

PARTICIPAÇÃO

Inscrição pela Landing 

Page do SEBRAE




