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Missão: 
 
A Superintendência Desenvolvimento, Indústria e Comércio têm como 
principal objetivo ser um facilitador entre o Poder Público municipal e o 
empreendedor, funcionando como porta de entrada para novos negócios. 
Faz parte de suas funções, ser o órgão integrador entre as diversas 
secretarias e departamentos da Prefeitura. 

 
Visão de Futuro 2020: 
 
Transformar Florianópolis no melhor ambiente de negócios de nosso país. 
 
Valores: 
 
Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 
Premissas: 
 
Planejamento, realização e divulgação. 

 
Pilares: 
 

1. Ambiente Regulatório 
2. Acesso ao Mercado 
3. Acesso ao Capital 
4. Cultura Empreendedora 
5. Capacitação Empreendedora 

 
 

Transparência: 

 
Ação Investimento 2017/2018 

Cidade Empreendedora - SEBRAE R$ 179.700,00 

Juro Zero Floripa - Banco do Empreendedor R$ 137.242,00 

Programa PPP Floripa R$ 5.000,00 
Atividades Administrativas R$ 6.377,87 

Total de Investimento R$ 328.319,87 

 
 

 



3 
 

Rua Padre Roma nº 482 – 3º andar – Centro - Florianópolis - SC – CEP: 88010-090 CNPJ: 82.892.282/0011-15 
desenvolvimento@pmf.sc.gov.br / www.pmf.sc.gov.br/sites/ef/ 

0

5000

10000

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

Outros

MEI

Nossos Números: 
 
21 Meses de trabalho. 
 
83 ações em 2017. 
 
230 ações em 2018. 
 
64 programas e projetos. 
 
17 edições do Floripa Empreendedora no Bairro. 
 
27 atividades para estimular a formalização. 
 
515 empresas inscritas no Programa Exporta Floripa. 
 
1.317 atendimentos diretos ao Empreendedor. 
 
1.870 alunos de 06 a 14 anos participaram do Jepp. 
 
900 jovens de 15 a 19 anos participaram Crescendo e 
Empreendendo. 
 
75 jovens infratores de 15 a 19 anos participaram 
Crescendo e Empreendendo. 
 
550 participantes no projeto Escola de Empreendedores. 
 
12.500 novos MEIs formalizados. 
 
8.154 novos negócios abertos.  

Fonte: SOFTPLAN 
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TRABALHO E RENDA 

 

 
Fonte: IBGE 

 
DADOS ECONÔMICOS 

 

 
Fonte: IBGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: FECAM 
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DADOS DE EXPORTAÇÃO 
 

 
 

Fonte: MDIC 

 
DADOS DE IMPORTAÇÃO 

 

 
 

Fonte: MDIC 
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PROGRAMAS E PROJETOS 
 

Descrição Logo 
Programa Floripa Empreendedora é um 
conjunto de ações proposta pela equipe 
interna da superintendência de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
com objetivo de estimular o 
desenvolvimento e criar um melhor 
ambiente de negócios. Programa realiza 
ações em parceria com entidades 
empresariais e parceiros. 

 

Programa Cidade Empreendedora é um 
conjunto de soluções propostas pelo 
Sebrae/SC que visa a transformação 
econômica de municípios voltado para a 
gestão pública e lideranças locais 
(prefeitos). O programa tem como foco 
melhorar o ambiente de negócios através 
da implantação de políticas públicas e 
ações de desenvolvimento para os 
pequenos negócios, fazendo com que os 
benefícios da Lei Geral das MPEs sejam 
implantados no município. O Programa 
tem uma dotação orçamentária especifica. 

 

Programa PPP Floripa é um conjunto de 
ações para estudo e preparação de 
servidores para futuras ações de Parcerias 
Público Privadas.  

 
Programa de Projeto Parceiros é um 
conjunto de ações realizadas com os 
governos federal, estadual e entidades 
para estimular o desenvolvimento 
econômico do município.  

 
 

 

Ambiente Regulatório 
LEI 10.192/2017: Criação do Fundo 
Municipal Para Promoção do 
Empreendimento e do Desenvolvimento 
Comercial, Industrial, Rural e Marinho - 
FUMDESF.   
 

 
 

LEI 596/2017: Criação do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social – 
CDES. Projeto ainda não implementado.  
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LEI 601/2017: Autoriza a utilização das 
casas residenciais como sede do 
estabelecimento quando não for 
indispensável o local próprio para o 
exercício da atividade. As microempresas 
também se encaixam na decisão, mais com 
limite de até três anos. 

 

Em execução: A Superintendência 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio o 
Sebrae/SC e várias entidades de classe e 
órgãos da Prefeitura de Florianópolis 
desenvolveram durante os meses de 
Agosto de 2017 até Junho de 2018 a Lei 
Geral de Simplificação dos processos de 
abertura, alteração e fechamento de 
Empresas.  Hoje está na Casa Civil do 
Município para aprovação. 

 

 

Acesso ao Mercado 

Exporta Floripa: Programa de 
Internacionalização de Empresas de 
Florianópolis tem como objetivos: 
- Promover o engajamento de empresas da 
cidade de Florianópolis nas atividades de 
cooperação internacional; 
- Disseminar oportunidades de parcerias 
internacionais para todas as empresas da 
cidade de Florianópolis; 
- Estimular a realização de eventos com 
alcance internacional; 

 

 
 

Seminário Exporta Floripa: Oferece 
capacitação e informações sobre o 
mercado interacionais aos 
empreendedores do município.  

 

O Programa de Qualificação para 
Exportação em parceria com o INAITEC em 
parceria com APEX BRASIL, esta união tem 
por objetivo oferecer gratuitamente 30 
horas de consultorias gratuitas para 
capacitar o empreendedor a atuar no 
mercado internacional. 

 

 

Centro de Negócios Internacionais de 
Florianópolis: Espaço de referência criado 
para atendimento e orientação e prestação 
de serviços para empresas que tem ou 
quem ter acesso a mercados 
internacionais. 
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MEI Pequenos Reparos: Programa visa 
oferecer a micro empreendedores a 
oportunidade de prestar serviços de 
pequena monta para edificações públicas 
do município. Ação faz parte do Programa 
Floripa Empreendedora. Projeto ainda não 
implementado. 

 

Acesso ao Capital 
Juro Zero Floripa: O Programa de que trata 
este Decreto tem por objetivo incentivar a 
formalização de empreendedores 
populares, o investimento produtivo, a 
promoção da inclusão social e a geração de 
emprego e renda no Município, por 
intermédio da concessão de subsídio 
financeiro, pela Prefeitura, para 
profissionais autônomos e 
empreendedores populares e aos 
Microempreendedores Individuais (MEI) 
até R$ 7.000,00 e Micro Empresas (ME) até 
R$ 10.000,00, conforme prevê a Lei nº 
10.196/2017. Hoje temos mais de R$ 600 
mil e mais de 150 empresas atendidas. 

 
 

Seminário Juro Zero Floripa: Oferece 
capacitação e informações sobre a politica 
pública do MEI e informações sobre o 
Programa Juro Zero Floripa para 
empreendedores do município. 
 

 

Balcão Juro Zero Floripa: Espaço de 
atendimento e informações do Programa 
Juro Zero Floripa, com fluxo de 200 
atendimentos ao mês desde Setembro de 
2018. 

 

Fundo de Aval de Florianópolis: Projeto 
visa oferecer ao empreendedor a garantia 
na tomada de crédito do programa Juro 
Zero Floripa. Projeto ainda não 
implementado. 

 
 
 

Compra Local de Florianópolis: Projeto visa 
fortalecer a economia local destinando 
30% dos recursos programa Juro Zero 
Floripa para compra de bens e serviços de 
empresas da região de residência ou 
trabalho do tomador do crédito. Projeto 
ainda não implementado. 
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Cultura Empreendedora 

Floripa Empreendedora no Bairro: Oferece 
orientação e informações aos 
empreendedores de comunidades de 
interesse social do município. 
 

 

Centro de Empreendedorismo: Espaço de 
referência do empreendedor de 
Florianópolis, oferece capacitação, 
orientação, criação do plano de negócios e 
acompanhamento aos empreendedores do 
município. Projeto ainda não 
implementado. 

 
 

Rede de Atendimento ao Empreendedor: 
Rede de espaços de atendimento ao 
empreendedor de Florianópolis, oferece 
orientação, formalização, abertura, 
alteração e fechamento de empresas. 

 

Espaço Empreendedor: Ambiente de 
atendimento ao empreendedor de 
Florianópolis, oferecendo orientação, 
formalização, abertura, alteração e 
fechamento de empresas. Projeto ainda 
não implementado. 

 

Sala do Investidor: Ambiente de 
atendimento ao empreendedor que já 
empreendedor ou que ainda vai 
empreender em Florianópolis, oferecendo 
orientação, para os melhores tipos de 
investimento no município. Projeto ainda 
não implementado. 

 

Observatório de Florianópolis: Projeto visa 
criar portal com ambiente que oferecerá 
ao empreendedor fonte com dados e 
informações oficiais sobre o município de 
Florianópolis. Projeto ainda não 
implementado. 

 
 

Instituição Amiga do Empreendedor: O 
objetivo é criar espaços físicos dentro do 
ambiente das instituições de ensino 
superior para oferecer orientação, 
capacitação e assistência gerencial a 
empreendedores e potenciais 
empreendedores, por meio da atuação de 
professores e alunos das instituições 
participantes.  
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Capacitação Empreendedora 

Crescendo e Empreendendo: Oferece 
capacitação empreendedora para jovens 
de 15 a 20 anos de comunidade de 
interesse social do município.  Ação faz 
parte do Programa Cidade 
Empreendedora.  
 

 
 

JEPP – Jovens Empreendedores Primeiros 
Passos: Projeto oferecer a rede municipal 
de ensino fundamental o tema 
Empreendedorismo como parte de sua 
carga horaria.  

 

Inova Jovem: Oferece capacitação 
empreendedora para jovens negros de 15 a 
29 anos de comunidade de interesse social 
do município. 75 jovens em 2018. Ação faz 
parte do Programa de Projeto Parceiros. 
 

 
 

Escola de Empreendedores: Oferece 
capacitação empreendedora para alunos 
da rede de Escola de Jovens e Adultos e 
outros projetos do município. 
  

 

Floripa Empreendedora Capacitação: 
Oferece evento de capacitação para 
empreendedores com diversos temas.  

 
 

Agente de Desenvolvimento: O Projeto visa 
criar junto aos servidores a conscientização 
para estimulo ao desenvolvimento dos 
empreendedores de micro e pequenos 
negócios do município. 
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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2017/2018 
 
O presente relatório descreve atividades desenvolvidas pela Superintendência de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio da Prefeitura Municipal de Florianópolis.  

As ações desenvolvidas incorporam o plano estratégico para o desenvolvimento 

econômico e territorial local, envolvendo os programas macro como o Programa Floripa 

Empreendedor (ações propostas pela pasta), Programa Cidade Empreendedora (em 

parceria com o SEBRAE), com atividades realizadas entre os meses de Maio de 2017, e 

Dezembro de 2018.  

No presente relatório aparecem descrição e imagens das ações no período 

compreendido. 

AÇÕES 2017 
 

Atividade Evidência 
09/05/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou visita Institucional a Praça do 
Empreendedor de Blumenau-SC, com objetivo 
de conhecer melhores práticas de 
atendimento ao empreendedor.  

 
30/06/2017 – A Prefeitura de Florianópolis 
participou do 49º Enconampe (Congresso 
Catarinense das Micro e Pequenas Empresas) 
em Florianópolis-SC. 

 

 
 

03/07/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou o lançamento do Programa de 
Internacionalização de Empresas (Exporta 
Floripa) em parceria com a empresa 
Intradebook, no Gabinete do prefeito Gean 
Loureiro. 

 

03/07/2017 – A Prefeitura de Florianópolis foi 
destaque em nota publicada sobre o Programa 
de Internacionalização de Empresas (Exporta 
Floripa) no Jornal Diário Catarinense. 
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03/07/2017 – A Prefeitura de Florianópolis foi 
destaque em nota publicada sobre o Programa 
de Internacionalização de Empresas (Exporta 
Floripa) no Jornal Noticias do Dia. 
 

 

 
10/07/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou o lançamento do Programa Cidade 
Empreendedora, no Gabinete do prefeito 
Gean Loureiro. 

 

 
 

10/07/2017 – A Prefeitura de Florianópolis foi 
destaque em nota publicada sobre o Programa 
Cidade Empreendedora. 

 

 
12/07/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou reunião para lançamento do 
Planejamento Estratégico para a Gestão 
Municipal - PEGEM, na Secretaria de Turismo, 
com equipe da Prefeitura e Sebrae, no 
Programa Cidade Empreendedora. 

 

 

19/07/2017 – A Prefeitura de Florianópolis 
realizou 1º Seminário de Estudos sobre 
Parcerias Públicas. 

 

 
 

19/07/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou reunião sobre compras 
governamentais, incluindo licitação e merenda 
escolar, com equipe da Prefeitura e Sebrae, no 
Programa Cidade Empreendedora. 
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05/08/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou a Sala do Empreendedor em 
Pomerode, no Programa Cidade 
Empreendedora. 

 

 
14/08/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou lançamento do Programa Juro Zero 
Floripa, em parceria com o Banco do 
Empreendedor e Sebrae. 

 

 
 

15/08/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do curso de AD Avançado de 15 a 
18/08/2017, na sede do Sebrae, em 
Florianópolis, no Programa Cidade 
Empreendedora. 

  
 

25/08/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou Seminário sobre Juro Zero Floripa, em 
parceria com o Banco do Empreendedor e 
Sebrae, no Programa Floripa Empreendedora. 

  
 

25/08/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou reunião entre equipe da Prefeitura de 
Florianópolis, Sebrae e equipe da Prefeitura 
de Blumenau sobre o sistema de abertura de 
empresas no município de Blumenau-SC. 

 
 

25/08/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou nos dias 24 e 25 de agosto de 2017, 
da primeira edição do FLORIPA 
Empreendedora no Bairro, no Centro 
Comunitário do Bairro Tapera no sul da Ilha. 
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30/08/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 

realizou no dia 30 de Agosto de 2017 o 1 
Seminário EXPORTA FLORIPA em parceria com 
a empresa Intradebook e Sebrae-SC. 

  
 

05/09/2017 – A Prefeitura de Florianópolis 
participou do Seminário Sala do 
Empreendedor, que oferecerá ao 
empreendedor atendimento exclusivo, com 
apoio aos pequenos e grandes 
empreendimentos, educação empreendedora, 
simplificação e desburocratização, compras 
públicas e estímulo ao desenvolvimento local. 
A ação faz parte do Programa Cidade 
Empreendedora. 

 

 

06/09/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou reunião com a equipe do sobre 
desburocratização, para formular proposta de 
Lei municipal para facilitar a abertura de 
empresas em Florianópolis, dentro de ação do 
Programa Cidade Empreendedora. 

  
 

07/09/2017 – A Prefeitura de Florianópolis foi 
destaque em nota publicada sobre as ações 
realizadas. 

 

 
 

11/09/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do Seminário Conhecendo o novo 
Simples Nacional. 
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12/09/2017 – A Prefeitura de Florianópolis foi 
destaque em nota publicada sobre programa 
Juro Zero Floripa. 

 

 
 

14/09/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do Seminário de Compras Públicas 
e Licitações que oferecerá ao empreendedor 
atendimento orientativo e opções de acesso 
com estímulo ao desenvolvimento local. Ação 
do Programa Cidade Empreendedora. 

 

 

12/09/2017 – A Prefeitura de Florianópolis foi 
destaque em nota publicada sobre programa 
Juro Zero Floripa. 

 

 
12/09/2017 – A Prefeitura de Florianópolis foi 
destaque em nota publicada sobre programa 
Juro Zero Floripa. 

 

 
12/09/2017 – A Prefeitura de Florianópolis foi 
destaque em nota publicada sobre programa 
Juro Zero Floripa. 
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15/09/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou repasse de 24 horas do projeto 
‘Crescendo e Empreendendo’, com a 
participação de voluntários da Prefeitura de 
Florianópolis para capacitação de jovens, em 
uma ação do Programa Cidade 
Empreendedora. 

 

 

18/09/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou lançamento oficial do Planejamento 
Estratégico para a Gestão Municipal – PEGEM, 
no Programa Cidade Empreendedora, dia 
18/09/2017, com a participação do Prefeito de 
Florianópolis, Gean Loureiro e Colegiado. 

 
 

 
21/09/2017 - A Prefeitura de Florianópolis a 
primeira reunião de integração entre poder 
público e sociedade civil organizada para 
ações de fiscalização orientativa. 

 

 
 

21/09/2017 - A Prefeitura de Florianópolis e o 
Sebrae apresentaram a Proposta de Lei 
Municipal da Rede Simples, na Câmara de 
Vereadores de Florianópolis. 

 

 
 

22/09/2017 - A Prefeitura de Florianópolis a 
segunda edição do FLORIPA Empreendedora 
no Bairro, que foi realizado no Food Park no 
Centrinho do Bairro Ingleses no norte da Ilha, 
onde aconteceu também a segunda edição 
das entregas dos cheques do Juro Zero Floripa.  
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27/09/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou reunião para apresentação e 
discussão entre poder público e sociedade civil 
organizada para construção da Lei de 
Desburocratização da Prefeitura de 
Florianópolis, como ação do Programa Cidade 
Empreendedora. 

 
 

27/09/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
recebeu Secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Campo Grande MS, que veio a 
Florianópolis conhecer um pouco das 
atividades realizadas pela Prefeitura 
Municipal. 

  

27/09/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do X Congresso Brasileiro de 
Regulação realizado em Florianópolis. 

 

 
 

27/09/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou 2º Seminário de Apresentação do 
programa Juro Zero Floripa, dia 27/09/2017, 
em parceria com o Banco do Empreendedor e 
o Sebrae-SC. 

 
 

28/09/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
recebeu no Sapiens Parque grupo de 40 
Jovens Empresários do Paraguai, que visitaram 
Florianópolis para conhecer exemplos de 
projetos de tecnologia e desenvolvimento 
econômico. 

 
 

04/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou reunião com as Secretarias da 
Prefeitura de Florianópolis para apresentação 
da Lei de Desburocratização, feita por técnicos 
do Sebrae, no Programa Cidade 
Empreendedora. 
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06/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou da reunião da Frente Parlamentar 
de Desenvolvimento Econômico de 
Florianópolis. 
 

 

09/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou apresentação do documento: 
‘Florianópolis em Números’. Este é o primeiro 
de uma série de publicações que serão 
desenvolvidas pelo Sebrae/SC em parceria 
com a Prefeitura de Florianópolis no âmbito 
do programa Cidade Empreendedora. Os 
demais volumes compreendem ao 
Levantamento de Oportunidades de 
Investimento, o Planejamento Estratégico 
Municipal, o Plano de Desenvolvimento 
Econômico e o Relatório Final.  
 

 

10/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou reunião sobre a Gestão Estratégica 
Orientada para Resultados - GEOR, na sede do 
Sebrae-SC, em ação do Programa Cidade 
Empreendedora. 
 

 
 

10/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do 1ª Seminário Pense nas 
Pequenas Primeiro realizado na FIESC. 
 

 
 

12/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do lançamento do Jucesc Digital 
que irá oferecer praticidade para os 
empreendedores de Santa Catarina. 
 

 
 

17/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 

participou da reunião Brasil x Alemanha, 
apresentando as ações realizadas pelo 
Programa Exporta Floripa. 
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17/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou reunião interna da Prefeitura para 
construção da Lei Municipal sobre o Rede 
Simples, com facilitadores do Sebrae, numa 
ação do Programa Cidade Empreendedora.  
 

 
 

18/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou o 3º Seminário Juro Zero Floripa na 
Faculdade Borges de Mendonça, em parceria 
com o Banco do Empreendedor e o Sebrae-SC. 
 

 
 

18/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do 1º Seminário Regional de 
Captação de Recursos da GRANFPOLIS. 
Diversificando Fontes de Financiamento das 
Políticas Públicas Municipais e do painel sobre 
PPPs. 
 

 
 

18/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou de evento realizado pelo Sinduscon 
Grande Florianópolis, onde houve 
Apresentação do Secretário de 
Desenvolvimento Urbano de Balneário 
Camboriú, Edson Kratz, de um novo formato 
para aprovação de licenciamentos de obras 
para a construção civil. 
 

 

19/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou reunião com o Ministério de 
Comércio e Indústria, para o desenvolvimento 
de ações parceiras na área do 
Desenvolvimento Local. 
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19/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou reunião com o Ministério de Ciência e 
Tecnologia para apresentar novos projetos 
para os empreendedores de Florianópolis. 
 

 
 

19/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou da reunião da Frente Parlamentar 
de Desenvolvimento Econômico de 
Florianópolis. 
  

 

20/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou o 3º Seminário Juro Zero Floripa na 
Faculdade Borges de Mendonça, em parceria 
com o Banco do Empreendedor e o Sebrae-SC. 
 

 

20/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou da 3ª edição do FLORIPA 
Empreendedora no Bairro, realizado na Escola 
Virgílio Várzea Bairro Canasvieiras, no norte da 
Ilha. 
 

 
 

24/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do Fórum Contábil realizado pelo 
Sescon GF, com o tema Alterações do Simples 
Nacional. 
 

 

25/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
recebeu visita de Agentes de Desenvolvimento 
do estado do Roraima. 
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26/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do evento “PPPs para Smart Cities” 
que aconteceu no SESC Cacupé. 
 

 
 

26/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou da Semana Fiscal realizado pelo 
Sescon GF, apresentando as propostas e ações 
de desburocratização realizadas pela gestão 
municipal. 
 

 
 

30/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do Encontro Catarinense de 
Agentes de Desenvolvimento realizado no 
Sebrae Santa Catarina. 
  

 

30/10/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do Encontro Catarinense de 
Secretários de Desenvolvimento Econômico, 
das prefeituras que aderiram ao programa 
Cidade Empreendedora. 
 

 
 

06/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
assinou convênio de integração cadastrais da 
Rede Sim com a Jucesc, simplificando a 
abertura de empresas em Florianópolis. 
 
 
 
11/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou a primeira edição do CRAS na 
Comunidade com participação do FLORIPA 
Empreendedora no Bairro, realizado no 
estacionamento da UPA Norte no Bairro 
Canasvieiras. 
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14/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou o Lançamento do Programa Jovem em 
Ação Floripa, que realizou capacitação de 600 
jovens para o primeiro emprego. 

 
 

17/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou com Sebrae e Softplan reunião de 
alinhamento sobre os fluxos de processos na 
abertura de empresas. 
Objetivo sistematização de todo trabalho e 
levando a abertura de empresas de empresas 
de baixo risco em até cinco dias em nosso 
município. 

 

18/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do evento Brazil Partnership 
Summit que aconteceu no SENAI da SC 401 
que tratou do tema empreendedorismo social. 
 

 

20/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou o 5º Seminário Juro Zero Floripa na 
Faculdade Unopar em parceria com o Banco 
do Empreendedor e o Sebrae-SC. 
 

 
 

21/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
recebeu e realizou a primeira reunião do 
Colegiado de Secretários de Desenvolvimento 
Econômico da Região Metropolitana de 
Florianópolis. Objetivo integrar ações e 
atividades para desenvolvimento de nossa 
região. Próximas reuniões serão itinerantes, 
com a próxima reunião foi na prefeitura de 
São José. 
 

 

21/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou o 6º Seminário Juro Zero Floripa na 
Faculdade Uniasselvi Polo Florianópolis em 
parceria com o Banco do Empreendedor e o 
Sebrae-SC. 
  

 

https://www.facebook.com/uniasselvipoloflorianopolis/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQdbwvJKdXgtc2mAREG0oQ68MLyENBtbA16yH22hDPzLJ3nhMSvM0Z9vdsqh7qQO8atdiqm4VIWAHCAihLYsIkuQNqKF9jN_F3QONAHfoWj_UBv3yd-5IeXEziv2cH-NMGYR0&__tn__=K-R
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22/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou com Sebrae e Softplan reunião de 
alinhamento com a Vigilância Sanitária sobre 
os fluxos de processos de abertura de 
empresas em nosso município. 
 

 

22/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou com Sebrae e Softplan reunião de 
alinhamento com o Corpo de Bombeiros sobre 
os fluxos de processos de abertura de 
empresas em nosso município. 
 

 

22/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do segundo encontro para 
construção do Planejamento Estratégico 
Voltado ao Resultado. 
 

 

24/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou Instituição do Dia Municipal do 
Empreendedorismo em Florianópolis: 19 de 
Novembro. 
 

 
 

24/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do 2º Mobisul - Encontro Brasileiro 
de Mobilidade. 
 

 
 

29/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou da 5ª edição do FLORIPA 
Empreendedora no Bairro, realizado durante a 
Semana da Conciliação no Centro de 
Florianópolis-SC. 
  

29/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou segunda reunião com MDIC sobre o 
planejamento de ações para o estímulo ao 
empreendedorismo no município. 
 

 
 

29/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do VIII Fomenta Nacional. Evento 
que reuniu em Brasília DF gestores públicos de 
todo Brasil para discutir e promover  
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oportunidades para os pequenos negócios nas 
compras governamentais. 
 

29/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou no dia 04 de dezembro de 2017 do 
1º Encontro Catarinense sobre Concessões e 
PPPs. 
 

 
 

29/11/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou no auditório do CRC/SC o primeiro 
curso de capacitação profissional do Programa 
Jovem Em Ação Floripa. 
 

 
 

06/12/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do treinamento do SiGEOR sistema 
que será usado pela prefeitura para 
acompanhar a gestão estratégica orientada a 
resultados, ações essa que fazem parte do 
Planejamento Estratégico Voltado ao 
Resultado 2017/2020. 
  

 

06/12/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou o lançamento do Programa Qualifica 
Floripa que em convênio com a UDESC irá 
oferecer alunos de Administração Pública para 
realizar estágio junto ao poder público 
municipal. 
 
 

 

09/12/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do Encontro Catarinense de 
Agentes de Crédito do Banco do 
Empreendedor onde foi apresentado o case 
do Programa Juro Zero Floripa. 
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09/12/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou do curso de capacitação e 
certificação Profissional em PPP em São Paulo-
SP. 
 

 
 

15/12/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
participou da reunião do Conselho do Banco 
do Empreendedor realizada em Bombinhas-
SC, onde foram apresentado os resultados do 
programa Juro Zero Floripa. 
 

 

18/12/2017 - A Prefeitura de Florianópolis 
realizou reunião de apresentação do projeto 
Sala do Empreendedor e Lei Geral de 
Simplificação para o Prefeito Gean Loureiro, 
participaram as equipes do Sebrae e Softplan 
com objetivo de melhorar os fluxos e 
processos de abertura de empresas. 
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AÇÕES 2018 
 

Atividade Evidência 
23/01/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou visita hoje 
na sede da RENAPSI para conhecer os projetos realizados e 
conversar sobre o curso que será aplicado em parceria técnica 
junto a jovens empreendedores de nosso município. 
 

 
23/01/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou reunião 
com o Ministro do Desenvolvimento Social do Governo Federal 
Osmar Terra. Conversamos a respeito do Prêmio Progredir que 
visa a destinação de até 1 milhão de reais para projetos de 
impacto social. A Prefeitura de Florianópolis, através da 
Superintendência de Desenvolvimento Econômico espera ter 
seu projeto aprovado e ser um dos municípios selecionados 
pelo prêmio. Na ocasião, tivemos uma grande explanação dos 
diversos programas que estão sendo desenvolvidos pelo MDS, 
em especial os que dão atenção e prioridade a juventude 
brasileira. 
 

 
 

 
31/01/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou da 
apresentação do SC Bem Mais Simples nesta terça-feira em 
Florianópolis. O prefeito de Florianópolis Sr Gean Loureiro 
assinou o termo de compromisso para a implantação 
programa, que vai facilitar a abertura de empresas, bem como 
a concessão de licenças, alvarás e demais processos 
administrativos. 
 

 
 

08/02/2018 - A Prefeitura de Florianópolis visitou a Secretária 
Nacional da Juventude onde tivemos a confirmação que 
Florianópolis foi habilitada no Projeto Inova Jovem, projeto que 
oferecerá capacitação Empreendedora 100% financiada pelo 
Governo Federal para dezenas de jovens prioritariamente 
negros e negras residentes em comunidades de interesse social 
que integram o índice e vulnerabilidade da juvenil. 
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09/02/2018 - A Prefeitura de Florianópolis visitou o Ministério 
de Indústria, Comércio Exterior e onde apresentaram os 
projetos de desenvolvimento econômico e empreendedorismo 
e juventude de Florianópolis aos Serviços onde o Secretario 
Especial da Micro e Pequena Empresa e o Diretor de 
Empreendedorismo. Na oportunidade A Prefeitura de 
Florianópolis obteve mais informações sobre o projeto 
"Pequenos Reparos" que pode ser implementado os em nosso 
município. 
 

 

10/02/2018 - A Prefeitura de Florianópolis atrás da 
Superintendência de Desenvolvimento Indústria e Comércio e a 
Coordenadoria da Mulher tiveram reunião onde foram 
estreitados os projetos de desenvolvimento econômico e 
empreendedorismo para as mulheres de Florianópolis. 
  
21/02/2018 - A Prefeitura de Florianópolis e o Sebrae 
realizaram a última reunião interna de construção da Lei Geral 
de Simplificação da constituição de empresas em Florianópolis. 
Agora apresentaremos as entidades e levaremos para votação 
na Câmara Municipal de Florianópolis. 
 

 
 

21/02/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a reunião 
de apresentação do Bem Mais Simples do Governo do Estado 
de Santa Catarina, onde foram apresentadas informações 
sobre o processo de Simplificação do governo estadual e que 
fará parte da Lei Geral de Simplificação da constituição de 
empresas em Florianópolis. 
 

 

23/02/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou o projeto 
Floripa Empreendedora no Bairro, voltado para quem quer 
abrir uma empresa ou tirar dúvidas sobre como empreender. 
Um bairro é escolhido por mês para receber a visita da equipe 
da administração municipal, órgãos afins e entidades parceiras. 
Nesta quinta e sexta-feira, 22 e 23 de fevereiro de 2018, é a vez 
do Bairro Córrego Grande. O evento será das 10 às 17h no 
Centro Comunitário. 
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01/03/2018 - Adolescentes e jovens infratores terão acesso a 
cursos sobre empreendedorismo Cursos fazem parte do 
projeto Crescendo e Empreendendo, desenvolvido pelo 
Sebrae/SC No último dia 1º de março, a Prefeitura de 
Florianópolis firmou um acordo com a Vara da Infância e da 
Juventude a fim de viabilizar a inserção de menores infratores 
no projeto Crescendo e Empreendendo, desenvolvido pelo 
Sebrae/SC em parceria com a Superintendência de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio. 
O acordo permite encaminhar os adolescentes e jovens que 
cometeram alguma infração ou delito a realizarem os cursos de 
empreendedorismo disponibilizados pelo projeto. O objetivo é 
gerar oportunidades para esses jovens que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social, contribuindo para o seu 
desenvolvimento, emancipação e empoderamento. “Em vez de 
colocar o jovem para desenvolver qualquer atividade somente 
como forma de punição, a parceria visa proporcionar o 
aprendizado sobre as técnicas de empreendedorismo e 
enxergar a oportunidade como uma segunda chance para 
mudança de vida”, explica o Superintendente Municipal, Piter 
Santana. 

Com o programa, o jovem será direcionado a participar dos 
cursos, com um total mínimo de 12 horas. Os locais dos cursos 
serão devidamente escolhidos por região de acordo com 
cronograma estipulado pelo Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) de Florianópolis. Por região, será 
montada uma turma de até 20 alunos. 

 

 

03/03/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou no 
auditório do SESCON GF foi apresentado o projeto de lei que a 
prefeitura pretende enviar para a Câmara de Vereadores que 
trata dos alvarás de funcionamento. O objetivo desta 
apresentação é receber a contribuição dos principais usuários 
do sistema de registro de empresas que são as empresas e 
serviços contábeis. A lei simplifica e consolida os 
procedimentos relativos a Alvará e Licenças para o exercício de 
atividade econômica e não econômica no município e 
estabelecer outras providências. Estavam presentes para a 
apresentação o presidente do SESCON GF, Fernando 
Baldissera, o presidente do CRC/SC, Marcelo Seemann, o sr. 
Piter Santana, superintendente de desenvolvimento de 
indústria e comércio de Florianópolis, a sra. Sueli Grazielle 
Fenner Lira, consultora do Sebrae. 
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06/03/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou Edição 
Especial Floripa Empreendedora no Bairro Dia das Mulheres no 
Largo da Alfândega, voltado para mulheres quem quer abrir 
uma empresa ou tirar dúvidas sobre como empreender. 

 

 
 
 

06/03/2018 - A Prefeitura de Florianópolis apresentou o 
projeto de lei que a prefeitura pretende enviar para a Câmara 
de Vereadores que trata dos alvarás de funcionamento. 

O objetivo desta apresentação é receber a contribuição dos 
principais usuários do sistema de registro de empresas que são 
as empresas e serviços contábeis. A lei simplifica e consolida os 
procedimentos relativos a Alvará e Licenças para o exercício de 
atividade econômica e não econômica no município e 
estabelecer outras providências. Estavam presentes para a 
apresentação entidades empresariais do município. 

 

 

07/03/2018 - Objetivando a criação de um ambiente 
empreendedor para jovens das comunidades do Monte Cristo, 
a Superintendência de Desenvolvimento Econômico e a 
Coordenadoria da Juventude da Prefeitura de Florianópolis 
visitaram hoje o Centro de Educação e Evangelização Popular 
do Monte Cristo. Na pauta, Projeto Crescendo e 
Empreendendo e o Projeto Inova Jovem, que levará a partir de 
abril cursos de empreendedorismo para jovens da área 
continental do município. Muito bom retornar e ver o CEDEP 
Monte Cristo se firmando como um instrumento de 
desenvolvimento social. 
 

 

19/03/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou reunião 
com a Floripa Airport onde apresentamos o programa Exporta 
Floripa e a evolução do programa com atendimento aos 
empreendedores. 
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20/03/2018 - A Prefeitura de Florianópolis apresentou o 
projeto Crescendo e Empreendendo para as assistentes sociais 
do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social de Florianópolis. Na oportunidade, foi colocado à 
disposição, a metodologia para aplicar junto a jovens de 
comunidades de interesse social e para jovens que são 
encaminhados pela Vara da Infância e Juventude. 
 

 

21/03/2018 - A Prefeitura de Florianópolis apresentou o 
Projeto Crescendo e Empreendendo e o Projeto FLORIPA 
Empreendedora nos Bairros paras as coordenadoras de CRAS 
de 10 regionais em Florianópolis. 
 

 
 

22/03/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou reunião de 
apresentação do PEDEM Plano de Desenvolvimento Econômico 
de Florianópolis. 
 

 
 

25/03/2018 – A Prefeitura de Florianópolis realizou reunião de 
Conselho do CRCSC para apresentação das ações realizadas 
pela pasta de Desenvolvimento, Indústria e Comércio em pró 
do empreendedor e do desenvolvimento econômico de 
Florianópolis. 
  
25/03/2018 – A Prefeitura de Florianópolis foi destaque e 
reconhecimento pelos projetos realizados, estamos no 
Caminho Certo. Segue link da revista: 
https://issuu.com/rictvrecordsc/docs/revista_floripa__ com 
reportagem sobre a pasta de Desenvolvimento, Industria e 
Comércio. 
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05/04/2018 – A Prefeitura de Florianópolis se inscreve para o 
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Programa Juro Zero 
Floripa é o escolhido pela gestão municipal para concorrer ao 
Prêmio, resultado será anunciado em 2019. 

 
05/04/2018 – Release Cidade Empreendedora. 
 
Prefeitura de Florianópolis se prepara para o Prêmio Prefeito 
Empreendedor 
Programa Juro Zero Floripa é o escolhido pela gestão municipal 
para concorrer ao Prêmio 
 
A Prefeitura Municipal de Florianópolis se prepara para 
concorrer a 11ª edição do Prêmio Prefeito Empreendedor, que 
é realizado pelo Sebrae/SC. O prazo para cadastramentos dos 
projetos é até o dia 30 de abril. Até o momento a prefeitura 
cadastrou o programa Juro Zero Floripa, que concorre na 
categoria Políticas Públicas para Desenvolvimento de Pequenos 
Negócios. 
 
O projeto foi lançado em agosto de 2017 e refere-se ao 
empréstimo concedido ao microempreendedor individual e à 
microempresa. No programa, os participantes recebem uma 
linha de crédito de até R$5 mil e se pagarem todas as 
prestações em dia, o juro é por conta da prefeitura. “Até agora, 
o programa já viabilizou 22 operações com 
microempreendedores, que gerou um total de R$ 44 mil em 
empréstimos de até R$ 2 mil cada. Já para as microempresas, 
foram 47 operações que resultou em R$ 224 mil em 
empréstimos de até R$ 5 mil”, explica o Superintendente de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Florianópolis, Piter 
Santana. 
 
A prefeitura ainda trabalha para o cadastramento de mais um 
projeto que ainda está passando por análise e envolve o campo 
de Ciência e Tecnologia do município. Os projetos podem ser 
cadastrados em oito categorias: Políticas Públicas para 
Desenvolvimento de Pequenos Negócios; Cooperação 
Intermunicipal para Desenvolvimento Econômico; Compras 
Governamentais de Pequenos Negócios; Pequenos Negócios no 
Campo; Inovação e Sustentabilidade; Empreendedorismo na 
Escola; Desburocratização e Implementação da REDESIMPLES e 
Inclusão Produtiva e Apoio ao MEI. 
 
O prêmio tem como objetivo identificar boas práticas de gestão 
pública no apoio à micro e pequenas empresa valorizá-las e 
divulgá-las. O foco principal é destacar prefeitos incentivadores 
do empreendedorismo nos municípios. 
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06/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a primeira 
turma do projeto Crescendo e Empreendendo, em parceria 
com o Sebrae/SC, com 50 jovens no CEDEP Monte Cristo, que é 
uma das 65 Comunidades de interesse social do município. O 
objetivo é despertar o empreendedorismo na juventude como 
uma das estratégias para a inclusão social e acesso ao mercado 
de trabalho. Serão capacitados mais de mil jovens durante o 
ano em diversos bairros de Florianópolis. 
 

 
09/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou do Exame 
Fórum PPPs E Concessões.  
 

 
 

10/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou da Feira 
do Empreendedor 2018, trazendo novidades para empresas do 
município de Florianópolis. 
 

 
 

10/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis foi destaque no 
Jornal Noticias do Dias com o projeto Exporta Floripa. 
 

 
 

11/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis reunião com 
agricultores familiares de Florianópolis que produzem produtos 
orgânicos. Durante a reunião foram apresentadas informações 
relevantes sobre o Programa Cidade Empreendedora, e sobre 
as compras realizadas pela Secretaria de Educação para a 
merenda escolar. 
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12/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou em 
Curitiba-PR do V Congresso Latino-americano de Micro e 
Pequenas Empresas com objetivo de conhecer políticas 
públicas para o desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias 
Empresas e Empreendedores Individuais de nosso Município. 
 

 

13/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a segundo 
turma do Curso Crescendo e Empreendendo com mais 50 
jovens do Monte Cristo, uma das 65 comunidades de interesse 
social de Florianópolis. 
 

 
 

17/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis recebeu comitiva do 
estado do Acre, que visita a cidade para conhecer os projetos 
de Desenvolvimento Econômico e ações de Tecnologia. 
  
19/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a edição do 
projeto Floripa Empreendedora no Bairro Ingleses, no Brasil 
Atacadista, voltado para Empreendedores quem quer abrir 
uma empresa ou tirar dúvidas sobre como empreender. 
 

 
 

20/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a terceira 
turma do projeto Crescendo e Empreendendo, desenvolvido 
pela Prefeitura de Florianópolis em parceria com o Sebrae/SC, 
mais 25 jovens no CEDEP Monte Cristo, que é uma das 65 
Comunidades de interesse social do município. O objetivo é 
despertar o empreendedorismo na juventude como uma das 
estratégias para a inclusão social e acesso ao mercado de 
trabalho. 
 

 

25/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou lançamento 
do Programa Inova Jovem em parceria com Secretária Nacional 
da Juventude. 
  

 

26/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis foi destaque no 
Jornal Expresso Catarinense com o projeto Inova Jovem. 
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26/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou da 
reunião da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico 
de Florianópolis. 
 

 
 

27/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou entrega dos 
certificados das primeiras turmas formada no Projeto 
Crescendo e Empreendendo em parceria com Sebrae e o 
CEDEP Monte Cristo. 
 

 
 
 

28/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis foi destaque no 
Índice Cidades Empreendedoras 2017, criado pela Endeavor 
Brasil, ficando em 2º Lugar geral das 30 maiores cidades do 
país. 
 

 
 

28/04/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a formação 
da primeira turma do Programa Inova jovem em Florianópolis 
com participação de 25 jovens de 15 a 29 anos alunos do 
CEDEP - Bairro Monte Cristo. 
 

 
 

02/05/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou reunião 
com lideranças empresariais de Florianópolis e poder público 
constrói o Plano de Desenvolvimento Econômico do município. 
Encontro faz parte do Programa Cidade Empreendedora, 
executado em parceria com o Sebrae/SC. 
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02/05/2018 – Release Cidade Empreendedora. 
 
Lideranças empresariais de Florianópolis e poder público 
constroem o Plano de Desenvolvimento Econômico do 
município 
 
Encontro realizado nesta quarta-feira, 2 de maio, faz parte do 
Programa Cidade Empreendedora, executado em parceria com 
o Sebrae/SC. 
 
Representantes da Prefeitura de Florianópolis, do Sebrae/SC e 
lideranças das principais entidades empresariais da capital 
estiveram reunidas na tarde desta quarta-feira, 2 de maio, para 
construir o Plano de Desenvolvimento Econômico da cidade. O 
documento busca identificar potencialidades e definir os eixos 
prioritários do município, visando o desenvolvimento 
sustentável por meio do aproveitamento das oportunidades 
locais. A iniciativa faz parte do Programa Cidade 
Empreendedora, desenvolvido em parceria com o Sebrae/SC. 
 
De acordo com o Superintendente de Desenvolvimento de 
Indústria e Comércio de Florianópolis, Piter Santana, o 
encontro foi produtivo e mostrou que as lideranças estão 
dispostas a trabalhar juntas para transformar a Capital na 
principal economia do Estado. “É gratificante ver essas 
lideranças trabalhando juntas em busca de um único objetivo, 
que é fortalecer a economia de Florianópolis, identificar as 
oportunidades e transformar a cidade em uma potência 
econômica”, comenta Piter. 
 
Ao construir esse documento, a Prefeitura e o Sebrae/SC 
buscam identificar as atividades econômicas do município que 
podem ser potencializadas e, a partir de então, definir as 
diretrizes de atuação junto com entidades, lideranças e a 
comunidade. “Ao aproximar empreendedores, lideranças, 
entidades de classe, governo e demais instituições para pensar 
de forma estratégia no desenvolvimento econômico do 
município, formamos uma verdadeira aliança que vai resultar 
em um município mais competitivo e desenvolvido”, completa 
Piter. 

 

02/05/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou reunião 
com a Secretária de Estado de Desenvolvimento Sustentável 
onde tratou sobre o projeto Exporta Floripa e informações 
sobre base de indicadores econômicos. 
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02/05/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a terceira 
turma do Projeto Crescendo e Empreendendo em parceria com 
Sebrae, Coordenadoria da Juventude e o CREAS Ilha. Durante o 
mês de Maio serão realizadas 12 horas de capacitação 
empreendedora em 4 encontros para jovens de 15 a 18 anos. 
  

03/05/2018 - A Prefeitura de Florianópolis foi destaque no 
Jornal Diário Catarinense com o projeto Plano 
Desenvolvimento de Econômico. 
 

 
 

08/05/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou do 
Seminário com o tema Cidades que se Reinventam que 
aconteceu na cidade de Joinville-SC, atividade que faz parte do 
programa Cidade Empreendedora em parceria com Sebrae. 
 

 
 

08/05/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou da 
ExpoGestão em Joinville-SC a convite do Sebrae/SC. 
 

 
 

09/05/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou do 
Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento e Encontro 
Estadual de Secretários de Desenvolvimento Econômico na 
cidade de Joinville/SC, atividade que faz parte do programa 
Cidade Empreendedora em parceria com Sebrae/SC. 
 

 

14/05/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou da 
Semana do MEI, instalado no centro de Florianópolis, 
realizando atendimento e oferecendo orientação a todos os 
Microempreendedores Individuais de nosso município. 
 

 
 

23/05/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou do 
evento Brasil Mais Simples, realizado em Brasília DF, ação 
projeto Cidade Empreendedora.  
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23/05/2018 – Release Cidade Empreendedora. 
 
Florianópolis lança Plano de Desenvolvimento Econômico 
Municipal 
 
A Iniciativa faz parte do Programa Cidade Empreendedora e 
será lançada na próxima quarta-feira, 06 de Junho. 
 
A Prefeitura Municipal de Florianópolis e o Sebrae/SC lançam 
no dia 06 de Junho o Plano de Desenvolvimento Econômico 
Municipal, o PEDEM. O documento identifica as 
potencialidades da cidade e define os eixos prioritários a serem 
empreendidos visando o desenvolvimento sustentável por 
meio do aproveitamento das oportunidades locais. A iniciativa 
faz parte do Programa Cidade Empreendedora, executado pelo 
Sebrae/SC na cidade. O evento de lançamento será às 14h, no 
gabinete do prefeito Gean Loureiro. 
 
De acordo com a Coordenadora do Sebrae/SC na Grande 
Florianópolis, Soraya Tonelli, com base nos dados desse 
documento, é possível identificar as atividades econômicas do 
município que podem ser potencializadas e, a partir de então, 
definir as diretrizes de atuação junto com entidades, lideranças 
e a comunidade.  “O Sebrae/SC acredita que a participação 
integrada desses atores é fundamental para garantir o 
desenvolvimento sustentável do município”, complementa. 
 
Para o evento de lançamento, são esperadas as lideranças das 
principais lideranças de entidades empresariais do município. 
“Ao aproximar empreendedores, lideranças, entidades de 
classe, governo e demais instituições para pensar de forma 
estratégia no desenvolvimento econômico do município, 
formamos uma verdadeira aliança que vai resultar em um 
município mais competitivo e desenvolvido”, afirma o 
Superintendente de Desenvolvimento de Indústria e Comércio 
de Florianópolis, Piter Santana. 
 
Definidos os eixos, serão determinados os locais e horários dos 
próximos encontros. Cada eixo tem um grupo de trabalho 
específico, composto por representantes de entidades e 
empresas do setor que irão se reunir para planejar as diretrizes 
e estratégias para fortalecer o segmento. 
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31/05/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou da 
reunião onde foi apresentando a base da pesquisa e 
entrevistas realizadas junto a quase 100 entidades da cidade. 
Essas informações farão parte do Plano de Desenvolvimento 
Econômico de Florianópolis - PEDEM que terá seu lançamento 
no próximo dia 06/06 as 14h na sede do Sebrae na SC 401. 
  
04/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou reunião 
com a Investe SC, onde foram apresentadas ações realizadas 
pelo governo municipal assim como o Programa Exporta 
Floripa, e alinhadas ações para atração de investimentos. 
 

 
 

05/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a formatura 
da 1ª Turma do Projeto Crescendo e Empreendendo com 
jovens de vulnerabilidade social. Capacitações realizadas no 
CREAS Ilha. 
 

 
 

06/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou o 
lançamento e primeira reunião de trabalho do PEDEM 
Florianópolis - Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal 
de Florianópolis que aconteceu no Sebrae da SC 401. Presença 
e participação dos governos Federal, Estadual e inúmeras 
entidades de classe de nosso município. 
 

 
07/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis foi destaque no 
Jornal Diário Catarinense. 
 

 
 

07/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis foi destaque no 
Jornal Notícias do Dia. 
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15/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou Curso de 
Mídia Training com os Secretários e agentes de comunicação, 
ação do programa Cidade Empreendedora. 
 

 
15/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou da 
Semana dos Atores do Desenvolvimento do Sebrae do estado 
do Mato Grosso, apresentando para Secretários e Agentes de 
Desenvolvimento sobre as ações que a Prefeitura de 
Florianópolis vem realizando em pró ao desenvolvimento 
econômico de Florianópolis. 
 

 
 

17/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou o 7º 
Seminário Juro Zero Floripa na Faculdade Unicesumar Polo 
Florianópolis em parceria com o Banco do Empreendedor e o 
Sebrae-SC. 
 

 
 

17/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a 10ª 
edição do projeto Floripa Empreendedora no Bairro João Paulo, 
atendimentos aconteceram no pátio da Faculdade Estácio 
Florianópolis, voltado para Empreendedores que querem abrir 
uma empresa ou tirar dúvidas sobre como empreender. 
 

 
 

18/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis foi destaque com a 
participação do Superintendente de Desenvolvimento Indústria 
e Comercio na Semana dos Atores de Desenvolvimento do 
Mato Grosso. 
http://www.mt.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/MT/seman
a-dos-atores-de-desenvolvimento-reune-34-municipios-no-
css,dcefdb40c6404610VgnVCM1000004c00210aRCRD 

 

https://www.facebook.com/uniasselvipoloflorianopolis/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQdbwvJKdXgtc2mAREG0oQ68MLyENBtbA16yH22hDPzLJ3nhMSvM0Z9vdsqh7qQO8atdiqm4VIWAHCAihLYsIkuQNqKF9jN_F3QONAHfoWj_UBv3yd-5IeXEziv2cH-NMGYR0&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/uniasselvipoloflorianopolis/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQdbwvJKdXgtc2mAREG0oQ68MLyENBtbA16yH22hDPzLJ3nhMSvM0Z9vdsqh7qQO8atdiqm4VIWAHCAihLYsIkuQNqKF9jN_F3QONAHfoWj_UBv3yd-5IeXEziv2cH-NMGYR0&__tn__=K-R
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19/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou o 1º 
Seminário do eixo de Tecnologias para Saúde e Bem-Estar, ação 
que faz parte do programa Cidade Empreendedora e tem como 
objetivo realizar e estimular ações para o desenvolvimento 
econômico do município. 
 
 
 

 

20/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou o 1º 
seminário do eixo Tecnologia da Informação e Comunicação 
(TIC), ação faz parte do programa Cidade Empreendedora e 
tem como objetivo realizar e estimular ações para o 
desenvolvimento do município. 
 

 
 

21/06/2018 A Prefeitura de Florianópolis realizou o 1º 
seminário do eixo Turismo, Comércio, Economia Criativa e do 
Mar, ação faz parte do programa Cidade Empreendedora e tem 
como objetivo realizar e estimular ações para o 
desenvolvimento do município. 
 

 
 

20/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis foi destaque no 
Jornal Diário Catarinense. 
 

 
 

22/06/2018 A Prefeitura de Florianópolis recebeu a visita do 
Sebrae com objetivo de habilitar a inscrição do Programa Juro 
Zero Floripa no Prêmio Prefeito Empreendedor. 
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25/06/2018 A Prefeitura de Florianópolis realizou através do 
Inova Jovem no CEDEP Monte Cristo já está dando resultados. 
Vejam os 25 novos empreendimentos que foram lançados pela 
nova turma de jovens empreendedores.  
 

 
 

26/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou o 1º 
seminário do eixo Energia, ação faz parte do programa Cidade 
Empreendedora e tem como objetivo realizar e estimular ações 
para o desenvolvimento do município. 
 

 
 

28/06/2018 A Prefeitura de Florianópolis realizou o 1º 
seminário do eixo Nanotecnologia e Novos Materiais, ação faz 
parte do programa Cidade Empreendedora e tem como 
objetivo realizar e estimular ações para o desenvolvimento do 
município. 
 

 
 

28/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou do 
Treinamento Sala do Empreendedor, ação que capacita os 
colaboradores para realizar atendimento aos empreendedores 
do município. 
 

 
 

28/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou da 7ª 
Jornada da Inovação e Competitividade da Indústria 
Catarinense realizada pelo FIESC. 
 

 
 

29/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou o primeiro 
evento AD em Ação. Ação faz parte do programa Cidade 
Empreendedora, os Agentes de Desenvolvimento são parte 
importante da construção de um melhor ambiente para o 
desenvolvimento de um município. 
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03/07/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a primeira 
reunião de alinhamento e implementação do Programa Jepp - 
Jovem Empreendedores Primeiros Passos. Ação faz parte do 
programa Cidade Empreendedora em parceria com o 
Sebrae/SC, e tem objetivo de oferecer a alunos de 06/14 anos 
da rede municipal de ensino fundamental o comportamento 
empreendedor. 
 

 
05/07/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou em Brasília 
encontro com o Embaixador de Taiwan no Brasil, Sr Isaac Tsai, 
que junto com representantes do MCTIC e da Câmara de 
Deputados apresentaram o resultado do Plano de 
Desenvolvimento Econômico de Florianópolis e seus eixos com 
foco em tecnologia, saúde e bem estar, energia e 
nanotecnologia. 
 

 

06/07/2018 – Release Cidade Empreendedora. 
 
Nanotecnologia desponta como um dos eixos fundamentais 
para o desenvolvimento da economia de Florianópolis 
 
Os cinco eixos estratégicos foram detectados e definidos 
durante a primeira reunião para construção do Plano de 
Desenvolvimento Econômico Municipal 
 
Em junho, durante a primeira reunião de construção do Plano 
de Desenvolvimento Econômico Municipal de Florianópolis, o 
PEDEM, as lideranças empresariais da Capital, representantes 
da Prefeitura Municipal e do Sebrae/SC definiram os cinco 
eixos estratégicos para o desenvolvimento econômico da 
Capital. São eles: Turismo, comércio, economia criativa e do 
mar; Tecnologia da informação e comunicação; Energia; 
Tecnologia em Saúde e Bem-Estar; e Nanotecnologia e novos 
materiais. Desde então, cada eixo tem um grupo de trabalho 
específico, composto por representantes de entidades e 
empresas do setor que se reúnem para planejar as diretrizes e 
estratégias para fortalecer os segmentos. Essas ações fazem 
parte do Programa Cidade Empreendedora, executado no 
município em parceria com o Sebrae/SC. 
 
A coordenadora do Sebrae/SC na Grande Florianópolis, Soraya 
Tonelli, explica que os eixos foram definidos com base numa 
série de dados e pesquisas e o objetivo é fazer com que essas 
atividades sejam potencializadas na Capital. “Um dos 
destaques é o setor de nanotecnologia e novos materiais, 
atividade que desponta como a provável nova onda 
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tecnológica relevante para a competitividade da indústria 
brasileira e em especial para a indústria catarinense”, comenta 
Soraya. 
 
A nanotecnologia diz respeito a manipulação de materiais em 
escala nanométrica, cujo princípio é de que quanto menor 
forem as partículas de uma substância, maior será a área de 
contato que essa substância terá com a superfície em que for 
deposita e, consequentemente, maior o poder de 
concentração dessa substância. “Produtos inovadores como 
tecidos que não molham, plásticos tão fortes quanto aço e 
alumínio, películas para vidros e cosméticos cujas partículas 
penetram nos poros da pele são alguns dos que usam a 
nanotecnologia. Por isso, acreditamos que ela pode apoiar a 
competitividade de diversas atividades, possibilitando assim o 
desenvolvimento de um conjunto significativo de novas 
soluções inovadoras e ser de grande importância para diversas 
atividades industriais do Estado.”, aposta o Superintendente de 
Desenvolvimento de Indústria e Comércio de Florianópolis, 
Piter Santana. 
 
Em 2016 o setor movimentou o equivalente a US$1.6 bilhões e 
a previsão é que o mercado alcance o valor de U$2.9 trilhões 
até 2021, crescimento de 27% ao ano. “Florianópolis já possui 
uma empresa de nanotecnologia que é referência mundial, 
além de um conjunto significativo de pesquisas e projetos 
relacionados ao tema dentro das universidades. O uso dos 
nanomateriais e os potenciais efeitos disso na economia global 
reforçam a necessidade Florianópolis atuar de forma articulada 
para organizar a atividade. Nos próximos anos haverá 
naturalmente um desenvolvimento dessa área e ao defini-la 
como um eixo estratégico de Florianópolis buscamos organizar 
o ecossistema para que a Capital se aproveite do potencial 
existente e desempenhe papel de destaque no cenário 
nacional” almeja Piter. 
 

20/06/2018 - A Prefeitura de Florianópolis foi destaque no 
Portal do Diário Catarinense.  
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05/07/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou em Brasília 
encontro com o Vice-Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicação Sr Max Martinhão onde apresentou o resultado 
do Plano de Desenvolvimento Econômico de Florianópolis e 
seus eixos com foco em tecnologia, saúde e bem estar, energia 
e nanotecnologia. Objetivo é trabalhar em conjunto com 
MCTIC para realizar ações tangíveis para as demandas 
levantadas pela sociedade civil organizada. 
 

 

06/07/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou do 
evento que teve como tema "Impactos da tecnologia para a 
saúde: mercado, inovação e cuidados". Ação vem de encontro 
com o Plano de Desenvolvimento Econômico de Florianópolis 
que elegeu um dos seus cinco eixos, o tema Tecnologia para 
Bem-estar e Saúde. 
 

 

07/07/2018 - A Prefeitura de Florianópolis é destaque no Jornal 
Notícias do Dia - Plantão ND, coluna do jornalista Colombo de 
Souza com o projeto Crescendo e Empreendendo, que tem 
metodologia do SEBRAE/SC. 
 

 
13/07/2018 A Prefeitura de Florianópolis realizou o 2º 
seminário do eixo Turismo, Comércio, Economia Criativa e do 
Mar, ação faz parte do programa Cidade Empreendedora e tem 
como objetivo realizar e estimular ações para o 
desenvolvimento do município. 
 

 

16/07/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou primeira 
turma do Projeto Escola de Empreendedorismo junto a Alunos 
do EJA Municipal.  
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17/07/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou reunião de 
apresentação dos programas da Superintendência de 
Desenvolvimento Indústria e Comércio para a Fundação 
Franklin Cascaes e Instituições de Ensino Superior de 
Florianópolis. Objetivo de desenvolver o Empreendedorismo e 
a Economia Criativa (um dos eixos estratégicos do Plano de 
Desenvolvimento Econômico de Florianópolis), como Moda e 
Artesanato com a realização do Projeto Escola de 
Empreendedores, ação que faz parte do Programa Floripa 
Empreendedora. 
 

 

18/07/2018 - A Prefeitura de Florianópolis é destaque no Jornal 
Notícias do Dia. 
 

 
19/07/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou de 
entrevista no Canal on-line Hora do Conhecimento do 
Programa Cidade Empreendedora, entrevista com Piter 
Santana, Superintendente de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio de Florianópolis, conduzida pela Coordenadora 
Regional do Sebrae Grande Florianópolis. 
 

 

20/07/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a 12º 
edição do projeto Floripa Empreendedora no Bairro Lagoa da 
Conceição, atendimentos aconteceram no pátio da Sociedade 
Amigos da Lagoa, voltado para Empreendedores que querem 
abrir uma empresa ou tirar dúvidas sobre como empreender. 
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26/07/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a 
capacitação de seus servidores para atuar na Rede de 
Atendimento ao Empreendedor de Florianópolis, em seus 15 
Espaços do Empreendedor espalhados pela cidade. 
 

 
 

24/07/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou no dia 24 
de julho de 2018, a primeira reunião de desdobramento do 
planejamento do eixo de Energia, ação faz parte do programa 
Cidade Empreendedora e tem como objetivo realizar e 
estimular ações para o desenvolvimento do município. 
 

 

26/07/2018 - A Prefeitura de Florianópolis é destaque no Jornal 
Notícias do Dia. 
 

 
 

27/07/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou o projeto 
Renda-se a Moda com objetivo de estimular o 
Empreendedorismo e ações para o desenvolvimento da 
Economia Criativa no município de Florianópolis. 
 

 
 

31/07/2018 A Prefeitura de Florianópolis realizou o 3º 
seminário do eixo Turismo, Comércio, Economia Criativa e do 
Mar, ação faz parte do programa Cidade Empreendedora e tem 
como objetivo realizar e estimular ações para o 
desenvolvimento do município.  

 
06/08/2018 – Release Cidade Empreendedora. 
 
Tecnologia na área da saúde e bem-estar é um dos eixos 
identificados para o desenvolvimento da economia de 
Florianópolis 
Os cinco eixos estratégicos foram detectados e definidos 
durante a primeira reunião para construção do Plano de 
Desenvolvimento Econômico Municipal 
Em junho, durante a primeira reunião de construção do Plano 
de Desenvolvimento Econômico Municipal de Florianópolis, o 
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PEDEM, as lideranças empresariais da Capital, representantes 
da Prefeitura Municipal e do Sebrae/SC definiram os cinco 
eixos estratégicos para o desenvolvimento econômico da 
Capital. São eles: Turismo, comércio, economia criativa e do 
mar; Tecnologia da informação e comunicação; Energia; 
Tecnologia em Saúde e Bem-Estar; e Nanotecnologia e novos 
materiais. Desde então, cada eixo tem um grupo de trabalho 
específico, composto por representantes de entidades e 
empresas do setor que se reúnem para planejar as diretrizes e 
estratégias para fortalecer os segmentos. Essas ações fazem 
parte do Programa Cidade Empreendedora, executado no 
município em parceria com o Sebrae/SC.  
A coordenadora do Sebrae/SC na Grande Florianópolis, Soraya 
Tonelli, explica que os eixos foram definidos com base numa 
série de dados e pesquisas e o objetivo é fazer com que essas 
atividades sejam potencializadas na Capital. “O setor de 
tecnologia em saúde e bem-estar está se desenvolvendo em 
Florianópolis e as ações de estímulo ao empreendedorismo são 
necessárias para fortalecer a área”, explica Soraya.   
A utilização da tecnologia contribui para o desenvolvimento de 
diversos setores. A área da saúde também está se beneficiando 
da inteligência artificial. Foi identificado que as startups de 
Florianópolis precisam criar uma aproximação com hospitais, 
clinicas de imagens e laboratórios para realizar testes e 
elaborar estratégias assertivas a fim de contribuir com o 
desenvolvimento tecnológico do município.  
Pela complexidade da área, recursos financeiros mais altos e 
todos os aspectos regulatórios que envolvem a saúde, existem 
menos empresários dispostos a investir na ideia inicial. 
Contudo, as lideranças do município precisam traçar 
estratégias e atrair atenção para esse setor que é primordial 
para o crescimento de Florianópolis e a qualidade de vida dos 
moradores da região.  
“Mais do que vender produtos ou serviços, a inovação na área 
da saúde é uma necessidade para oferecer condições melhores 
para a população. O setor está vivenciando uma grande 
transformação tecnológica e Florianópolis possui algumas 
empresas desse segmento que podem desenvolver atividades 
de grande valor agregado para o munícipio”, ressalta o 
Superintendente de Desenvolvimento de Indústria e Comércio 
de Florianópolis, Piter Santana. 
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07/08/2018 – A Prefeitura de Florianópolis realizou reunião 
com a Diretora Luciana Negreiros do Sistema Nacional de 
Empregos (SINE) de Santa Catarina, para implementação de um 
posto de atendimento junto ao futuro Centro de 
Empreendedorismo de Florianópolis no Bairro Santo Antônio 
de Lisboa, que terá como capacitar e formalizar 
empreendedores e estimular o desenvolvimento do município. 
 

 

07/08/2018 – A Prefeitura de Florianópolis realizou no dia 06 
de Agosto de 2018, reunião com o Diretor da Associação 
Catarinense de Supermercados Sr Antônio Carlos Poletini, onde 
apresentou a Lei e o Programa de Incentivo a Inovação de 
Florianópolis, ação faz parte dos desdobramentos do Plano de 
Desenvolvimento Econômico de Florianópolis e tem como 
objetivo de apresentar ao setor o funcionamento para que seus 
associados possam participar e criar ações para estimular o 
desenvolvimento do município. 
 
 
 
 

 

07/08/2018 – A Prefeitura de Florianópolis realizou no dia 06 
de Agosto de 2018, reunião com o Representante da Endeavor 
em Santa Catarina Sr. Guilherme Paludetto, onde apresentou 
as ações realizadas pelo poder público municipal para 
estimular o desenvolvimento econômico do município. 
 

 
07/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a 13º 
edição do projeto Floripa Empreendedora no Bairro, que 
aconteceu na Praça XV de Novembro na frente da Catedral 
Metropolitana. Evento fez parte da programação da 
comemoração do Agosto Lilás. Os atendimentos foram 
voltados para Empreendedores que querem abrir uma 
empresa ou tirar dúvidas sobre como empreender.  
 

 

08/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis, em parceria com o 
Banco do Empreendedor iniciaram no dia 08/08/2018 o 
atendimento do Balcão Juro Zero Floripa no Mercado Público 
Municipal de Florianópolis. O programa de Micro finanças de 
Florianópolis completa seu primeiro ano oferecendo mais de 
300 mil reais em empréstimo a Juro Zero para 
Empreendedores Individuais e Microempresas do Município. 
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08/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis é destaque no Jornal 
Notícias do Dia. 
 

 
 
 

08/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou no dia 08 
de agosto de 2018 da reunião do Fórum Setorial Permanente 
de Produção e Gestão Cultural, para falar sobre a 
implementação do balcão de eventos que fará parte do futuro 
Espaço do Empreendedor de Florianópolis e sobre o Plano de 
Desenvolvimento Econômico de Florianópolis que tem em um 
dos seus cinco eixos de desenvolvimento o tema de Economia 
Criativa. 
 

 

11/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a 14ª 
edição do projeto Floripa Empreendedora no Bairro, 
atendimentos aconteceram junto com o Evento Angeloni 
Cidadania no Bairro Capoeiras, voltado para Empreendedores 
que querem abrir uma empresa ou tirar dúvidas sobre como 
empreender. 
 

 
13/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizará entre os 
dias 13 a 17 de Agosto de 2018, mais uma turma do Projeto 
Inova Jovem, que formou 50 jovens de comunidades de 
interesse social, com o tema empreendedorismo e terão a 
oportunidade de criar novos empreendimentos. 
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13/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis é destaque no Jornal 
Notícias do Dia. 
 

 
 

13/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis é destaque no Jornal 
do SBT com matéria sobre Projeto Inova Jovem. 
 

 
 

13/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou no dia 13 
de agosto de 2018, a terceira reunião de desdobramento do 
planejamento do eixo Energia, ação faz parte do programa 
Cidade Empreendedora e tem como objetivo realizar e 
estimular ações para o desenvolvimento do município. 
 

 
 
 

14/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis comemorou o 1 º 
ano do Programa Juro Zero Floripa mais de 180 empresas 
atendidas com mais de 500 mil reais em recursos para 
incentivar o Empreendedorismo em Florianópolis. Com a 
publicação de nota na Coluna de Economia de Janine Alves do 
Jornal Notícias do Dia. 
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14/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a terceira 
reunião de desdobramento do planejamento do eixo 
Nanotecnologia e Novos Materiais, ação faz parte do programa 
Cidade Empreendedora e tem como objetivo realizar e 
estimular ações para o desenvolvimento do município. 
  

 

15/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e 
a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes e o 
Sebrae, realizou no dia 15 de agosto de 2018, primeira oficina 
Sei Empreender do Projeto Escola de Empreendedorismo aos 
participantes do Projeto Renda-se à Moda.  
 

 
15/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis é destaque no Jornal 
Notícias do Dia. 

 
 

15/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis recebeu a visita da 
equipe da Softplan para elaboração e criação do Observatório 
Econômico de Florianópolis, sistema que oferecerá dados 
gerais e públicos sobre o município de Florianópolis. 
 

 
 

15/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou capacitação 
de seus servidores para atuar na Rede de Atendimento ao 
Empreendedor de Florianópolis, em seus 15 Espaços do 
Empreendedor espalhados pela cidade. 
 

 
 



52 
 

Rua Padre Roma nº 482 – 3º andar – Centro - Florianópolis - SC – CEP: 88010-090 CNPJ: 82.892.282/0011-15 
desenvolvimento@pmf.sc.gov.br / www.pmf.sc.gov.br/sites/ef/ 

16/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou em 
Tubarão-SC no dia 16 de Agosto de 2018 da Assembleia Geral 
Ordinária da CONAJE Confederação Nacional do Jovem 
Empreendedor e do CEJESC Conselho Estadual do Jovem 
Empreendedor de Santa Catarina onde alinhou a visita de 
investidores da Argentina e Uruguai para conhecer o ambiente 
de negócios de Florianópolis, além de apresentar os programas 
que realiza para estimular o desenvolvimento econômico do 
município de Florianópolis. 
 

 

17/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a 15º 
edição do projeto Floripa Empreendedora no Bairro, que 
aconteceu no pátio do Multi Open Shopping no Rio Tavares. 
 

 
 

15/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis é destaque no Portal 
do Notícias do Dia. 

 
 

22/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a 
capacitação dos professores de quatro escolas de ensino 
fundamental da rede municipal de educação que oferece o 
programa JEPP com o tema empreendedorismo em sua grande 
curricular, ação faz parte do programa Cidade Empreendedora. 
 

 
 

22/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e 
a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes e o 
Sebrae, realizou a primeira oficina Sei Controlar Meu Dinheiro, 
ação faz parte do Projeto Escola de Empreendedores aos 
participantes do Projeto Renda-se à Moda. 
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22/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou da 
homenagem da Câmara Municipal de Florianópolis aos 125 
anos da Junta Comercial de Florianópolis. 
 

 
 

22/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis visita e propostas 
dos Laboratórios de Nanotoxicologia da UFSC para estimular o 
desenvolvimento do eixo Nanotecnologia e Novos Materiais, 
ação faz parte do programa Cidade Empreendedora. 
 

 
 

22/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou do 4º 
Fórum Anual de Desenvolvimento Econômico Local, promovido 
pela FACISC, o Fórum apresenta exemplos de ações 
promovidas pela sociedade civil organizada em parceria com o 
poder público municipal para estimular o desenvolvimento 
econômico local. 
  
27/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou 
apresentação ao Sescon Grande Florianópolis as ações 
realizadas pelo poder público municipal no tema 
desburocratização de processos de abertura e fechamento de 
empresas para assim melhorar o ambiente de negócios e 
estimular o desenvolvimento econômico local. 
  

29/08/2018 - A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e 
a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes e o 
Sebrae, realizou a segunda oficina Sei Controlar Meu Dinheiro, 
ação faz parte do Projeto Escola de Empreendedores aos 
participantes do Projeto Renda-se à Moda. 
  
02/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis implementou em 
Setembro o Projeto MEI DIGITAL, que visa gerar 
automaticamente o Alvará de Licença e Funcionamento 
Provisório por 180 (cento e oitenta) dias a partir do seu registro 
no Portal do Empreendedor, nos termos da Lei Complementar 
nº 123/06 e Resolução do CGSIM nº 2/2009, para os Micro 
Empreendedores Individuais inscritos em Florianópolis via 
portal do empreendedor. 
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04/09/2018 – Release Cidade Empreendedora. 
 
Tecnologia da Informação se consolida como um eixo 
estratégico para o desenvolvimento de Florianópolis. O setor 
foi apontado como fundamental no processo de conexão entre 
diversos modelos de negócios na capital. Como parte do 
Programa Cidade Empreendedora, executado em parceria com 
o Sebrae/SC, a prefeitura de Florianópolis desenvolveu o Plano 
de Desenvolvimento Econômico Municipal, que entre outras 
ações, definiu os cinco eixos estratégicos para o 
desenvolvimento econômico da cidade. Entre eles, destaque 
para Tecnologia da Informação e comunicação, que se 
consolida como importante setor de desenvolvimento da 
Capital. 

De acordo com o Superintendente de Desenvolvimento de 
Indústria e Comércio de Florianópolis, Piter Santana, essa é a 
atividade melhor estruturada de Florianópolis e, além de ser 
transversal, tem potencial para apoiar outras diversas 
atividades econômicas do Estado e do Brasil. “O seu 
fortalecimento nos últimos anos permitiu o surgimento de 
diversos novos modelos de negócios, que alavancaram diversas 
verticais. A Tecnologia de Informação e Comunicação de 
Florianópolis já conecta todos os setores industriais que visam 
o futuro. Os conhecimentos e tecnologias chaves partem de 
uma base com infinitas possibilidades de aplicação, como a 
Internet das Coisas, Big data, Análise preditiva, entre outros”, 
afirma o Superintendente. 

A coordenadora do Sebrae/SC na Grande Florianópolis, Soraya 
Tonelli, ressalta ainda que Florianópolis tem um grande 
potencial ligado ao Hardware, o que permite o 
desenvolvimento de instrumentos e equipamentos nas mais 
diversas atividades econômicas e, se trabalhadas em conjunto 
com a Tecnologia da Informação, possibilitam o avanço da 
indústria 4.0 nos próximos anos. “A sua definição como eixo 
visa o fortalecimento das atividades já em desenvolvimento 
pela ACATE e outras entidades do ecossistema voltadas a 
estimular o surgimento de startups em diversas atividades 
econômicas, além de fortalecer os mecanismos já existentes e 
aproximar as startups das grandes empresas”, finaliza Soraya. 

Os outros quatro eixos de desenvolvimento econômico 
definidos para Florianópolis pela Prefeitura da Capital com 
apoio técnico do Sebrae/SC são: Turismo, comércio, economia 
criativa e do mar; Energia; Tecnologia em Saúde e Bem-Estar; e 
Nanotecnologia e novos materiais. Cada eixo tem um grupo de 
trabalho específico, composto por representantes de entidades 
e empresas do setor que se reúnem para planejar as diretrizes 
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e estratégias para fortalecer o segmento. 

05/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e 
a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascais e o 
Sebrae, realizou no dia 05 de Setembro de 2018, segunda 
oficina Sei Comprar, ação faz parte do Projeto Escola de 
Empreendedores aos participantes do Projeto Renda-se à 
Moda. 
  

10/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis foi reconhecida pelo 
Ranking Cidade Inteligentes como a 4º Cidade mais 
Empreendedora do Pais. 
 

 
 

10/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou do Road 
Show FAMPESC ‘Venda para Governo’ tem o objetivo de levar 
oportunidades de negócios para MEIs e MPEs da região, o 
evento aconteceu no Auditório do CRC-SC e foi realizado pela 
Fampesc, AMPE Metropolitana, Sebrae e Observatório Social. 
 

 

11/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a convite do 
Sebrae/SC visita ao Sebrae RS onde teve a oportunidade de 
conhecer o novo sistema de simplificação e emissão de alvarás 

usado pela Jucers e a Prefeitura de Porto Alegre - RS. 

 
 

11/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou visita a 
Secretária de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico de Porto Alegre - RS. 
 

 
 

12/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou mais uma 
turma do Projeto Inova Jovem, que formou 50 jovens de 
comunidades de interesse social, com o tema 
empreendedorismo e tiveram a oportunidade de criar novos 
empreendimentos. 
  
12/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis iniciou hoje o 
Projeto JEPP - Jovens Empreendedores Primeiros Passos, ação 
faz parte do Programa Cidade Empreendedora e tem a parceria 
das Secretarias de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico e a Secretária de Educação e o Sebrae SC, está 
sendo desenvolvidos com os alunos de todas as turmas da 
escola, do 1º ao 9º anos, sob a orientação de professores 
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capacitados para aplicar a metodologia nas escolas da rede 
municipal de educação. 
 

12/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e 
a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes e o 
Sebrae, realizou no dia 12 de Setembro de 2018, segunda 
oficina Sei Planejar, ação faz parte do Projeto Escola de 
Empreendedores aos participantes do Projeto Renda-se à 
Moda. 
 

 

13/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou no dia 13 
de setembro de 2018, da Frente Parlamentar de 
Desenvolvimento Econômico de Florianópolis. Espaço de 
discussão sobre proposta de lei que são apresentadas pelo 
poder legislativo com avaliação das entidades empresariais. 
  
15/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou no dia 15 
de Setembro de 2018, a 15º edição do projeto Floripa 
Empreendedora no Bairro, que aconteceu no pátio do 
Supermercado Angeloni do Jardim Atlântico.  Evento fez parte 
da programação Angeloni Cidadania. 
  

19/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou no dia 19 
de setembro de 2018, evento Semana Fiscal promovido pelo 
Sescon GF, onde teve a oportunidade de apresentar aos 
contadores do município as atividades realizadas pelo poder 
público municipal no atendimento, orientação e capacitação ao 
empreendedor, o projeto MEI DIGITAL e apresentação da 
Vigilância Sanitária. 
  
19/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e 
a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes e o 
Sebrae, realizou no dia 19 de Setembro de 2018, segunda 
oficina Sei Crescer, ação faz parte do Projeto Escola de 
Empreendedores aos participantes do Projeto Renda-se à 
Moda.  
  
20/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou no dia 20 
de Setembro de 2018, capacitação de seus servidores para 
atuar na Rede de Atendimento ao Empreendedor de 
Florianópolis, em seus 15 Espaços do Empreendedor 
espalhados pelo cidade. Durante a reunião houveram a 
apresentação do Projeto MEI DIGITAL, Vigilância Sanitária, 
Meio Ambiente, Licitações e Sebrae-SC. 
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26/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e 
a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes e o 
Sebrae, realizou no dia 26 de Setembro de 2018, segunda 
oficina Atendimento ao Cliente, ação faz parte do Projeto 
Escola de Empreendedores aos participantes do Projeto Renda-
se à Moda. 
 

 
26/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis reunião com os 
representantes do Ministério de Ciência, Tecnologia e 
Comunicação onde foram apresentadas as ações realizadas 
pelo governo municipal aos empreendedores de Tecnologia e 
foi alinhado a agenda da Semana Floripa Empreendedora e 
Semana Nacional de Crédito que será realizada em 
Florianópolis em Novembro. 
 

 

29/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou no dia 28 
de Setembro de 2018, reunião com o SEBRAE onde foram 
organizados os eventos de entrega do Plano de 
Desenvolvimento Econômico e do Levantamento de 
Oportunidades para novos negócios em Florianópolis, que 
serão realizados nas próximas semanas. Essas ações fazem 
parte do Programa Cidade Empreendedora. 
 

 

29/09/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou de evento 
no SENAI com palestra da Bobson Education com o tema 
Criando um Ecossistema Empreendedor 

 
02/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis apoia grandes 
iniciativas, o Sebrae o Banco do Empreendedor e parceiros 
realizam a Semana do MEI Floripa entre os dias 01 e 05 de 
Outubro de 2018, oferecendo atendimento ao Micro 
Empreendedor Individual registro de MEI, Elaboração da 
Declaração Anual, Impressão Guia DAS, Orientação e 
Capacitação. Atendimento estão sendo realizados no Sebrae da 
Av Rio Branco, em frente ao TICEN. 

 

03/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e 
a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes e o 
Sebrae, realizou no dia 03 de Outubro de 2018, Formalizando 
para Começar bem, ação faz parte do Projeto Escola de 
Empreendedores aos participantes do Projeto Renda-se à 
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Moda. 
 

04/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis apoiou e participou 
do evento Nanotecnologia para a Indústria, ação com apoio da 
Prefeitura é resultado das demandas do Plano de 
Desenvolvimento Econômico de Florianópolis, para fortalecer o 
eixo de Nanotecnologia e Novos Materiais. 

 
08/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou do vídeo 
instrucional do evento Nanotecnologia promovido pela Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI. 

 
 

04/10/2018 – Release Cidade Empreendedora. 
 
Energia é um dos eixos a ser fortalecido para o 
desenvolvimento da economia em Florianópolis 
 
Em junho, durante a primeira reunião de construção do Plano 
de Desenvolvimento Econômico Municipal de Florianópolis, o 
PEDEM, as lideranças empresariais da Capital, representantes 
da Prefeitura Municipal e do Sebrae/SC definiram os cinco 
eixos estratégicos para o desenvolvimento econômico da 
Capital. São eles: Turismo, comércio, economia criativa e do 
mar; Tecnologia da informação e comunicação; Energia; 
Tecnologia em Saúde e Bem-Estar; e Nanotecnologia e novos 
materiais. Desde então, cada eixo tem um grupo de trabalho 
específico, composto por representantes de entidades e 
empresas do setor que se reúnem para planejar as diretrizes e 
estratégias para fortalecer os segmentos. Essas ações fazem 
parte do Programa Cidade Empreendedora, executado no 
município em parceria com o Sebrae/SC.  
 
A coordenadora do Sebrae/SC na Grande Florianópolis, Soraya 
Tonelli, explica que os eixos foram definidos com base numa 
série de dados e pesquisas e o objetivo é fazer com que essas 
atividades sejam potencializadas na Capital. “A Energia tem 
grande potencial de crescimento no Brasil em decorrência da 
sustentabilidade. São os novos movimentos de mercado que 
impulsionam o desenvolvimento do setor”, ressalta Soraya. 
 
Em Florianópolis existem muitas empresas responsáveis por 
geração, transmissão e distribuição de energia, o que reforça 
os investimentos em novas tecnologias, seguindo a tendência 
de que a sociedade tem se tornado cada vez mais exigente em 
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termos de sustentabilidade. “Essas características valorizam o 
surgimento de novas tecnologias nacionais da área, destacando 
as fontes renováveis, mobilidade elétrica e eficiência 
energética, geração distribuída, redes elétricas avançadas, 
smart grid e sustentabilidade em edificações”, complementa o 
Superintendente de Desenvolvimento de Indústria e Comércio 
de Florianópolis, Piter Santana.  
 
Além disso, a energia é um eixo para ser fortalecido, pois a 
partir de então pode gerar novos empreendimentos e ampliar 
oportunidades para os já existentes. “Porém essa é uma 
atividade em que as empresas possuem mais dificuldades em 
escalar, devido as legislações e regulamentações existentes. 
Por isso é importante trabalhar com essas empresas pra 
fortalecer o setor”, comenta Piter. 
 

04/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou reunião 
com a equipe da FLORIPA Airport e da Intradebook onde foram 
alinhadas as ações do Programa Exporta Floripa e a construção 
do Centro de Negócios Intencionais de Florianópolis que 
oferecerá na atual estrutura do Aeroporto um Centro de 
atendimento ao empreendedor que tem ou quer trabalhar no 
mercado internacional.  

04/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis publicou o vídeo 
institucional do Programa Juro Zero Floripa. 
 
 
 

 
 

10/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou o 
planejamento estratégico do Jardim Botânico de Florianópolis. 
 

 
 

10/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e 
a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes e o 
Sebrae, realizou no dia 10 de Outubro de 2018, Oficina de 
Planejamento e logo após foram e entregues os certificados de 
participação. Ação faz parte do Projeto Escola de 
Empreendedores aos participantes do Projeto Renda-se à 
Moda. 
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10/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou no dia 10 
de Outubro de 2018 a primeira capacitação de Coaching para 
os Superintendentes e Secretário da pasta de Turismo, 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. 
 

 
18/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou no dia 18 
de Outubro de 2018, entrevista na Rádio Guarujá, onde foram 
divulgadas as ações realizadas pela Prefeitura de Florianópolis 
para estimular o Desenvolvimento Econômico do Município. 
 

 
19/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou do 
lançamento do selo Santa Catarina Destino Cervejeiro do Brasil. 
Onde ajuda a desenvolver o Turismo e a Economia através das 
Microcervejaras Artesanais do município e região com apoio da 
Associação de Micro e Pequenas Empresas na realização de 
eventos e da Rota Turística Caminho Cervejeiro. 
  
19/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou da 
abertura do Enescon 2018 – Encontro dos Contadores de Santa 
Catarina realizado no município. 
 

 
 

19/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou da 
Assembleia Geral Ordinária do Conselho Estadual de Jovens 
Empreendedores. Evento tem sua 155a edição e está sendo 
realizado em Florianópolis com a participação de mais de 150 
jovens empreendedores de todo estado. 
  

 

19/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou no dia 19 
de Outubro de 2018, a 16º edição do projeto Floripa 
Empreendedora no Bairro, que aconteceu na Sociedade 
Recreativa Bandeirantes no bairro Ribeirão da Ilha. 
 

 
 

22/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou do 
evento Business Day para estimular o empreendedorismo nos 
bairros da região Continental de Florianópolis. O evento foi 
realizado pela Associação Industrial e Comercial de 
Florianópolis.  
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22/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou do 
evento Inova ACATS Fórum de Tecnologia, Sustentabilidade e 
Inovação para Supermercados. Evento está sendo realizado em 
Florianópolis com a participação de mais de 150 
empreendedores supermercadistas de todo estado. 
 

 

24/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou no dia 24 
de Outubro de 2018, da reunião do Conseg Conselho de 
Segurança do Sul da Ilha, onde teve a oportunidade de 
apresentar as ações para tomar Floripa ainda mais 
Empreendedora 

 
25/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis foi destaque em 
duas reportagens na edição 2018 da revista do Micro Crédito 
de Santa Catarina. 
 

 
 

25/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis foi destaque em 
duas reportagens na edição 2018 da revista do Micro Crédito 
de Santa Catarina. 
 

 
 

25/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou no dia 25 
de Outubro de 2018, da reunião do Conselho do Banco do 
Empreendedor onde foram apresentados os resultados do 
programa Juro Zero Floripa com mais 600 mil reais em 
empréstimo atendendo mais de 150 empreendedores de nosso 
município. 
 

 
30/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou reunião 
com a Intradebook e Inaitec, e oferecerá a partir de novembro 
de 2018 com lançamento no 2º Seminário Exporta Floripa (20 
de Novembro no CRC/SC) o Programa de Qualificação para 
Exportação, que contará com atendimento de presencial de 
profissionais nas empresas, realizando diagnóstico e 
implementando melhorias, para ajudar Empreendedores de 
Florianópolis a terem experiências de importação e exportação 
de produtos e serviços. 
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31/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou a assinatura 
do convênio inédito entre o Ministério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio e o município de Florianópolis para 
implementar Programas Federais junto os empreendedores de 
nossa cidade. 
 

 
 

31/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou reunião 
para colocar em prática as ações dos Programas Federais para 
o Desenvolvimento Econômico de Florianópolis. 
 

 
 

31/10/2018 - A Prefeitura de Florianópolis é destaque no Jornal 
Diário Catarinense. 
 

 
 

05/11/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou no dia 05 
de Novembro de 2018, em São Carlos SC, a convite do Sebrae, 
apresentação para prefeitos, secretários a e empresários da 
região da Amosc (oeste), as atividades que Florianópolis vem 
realizando para criar um FLORIPA ainda mais Empreendedora.  

 
05/11/2018 – Release Cidade Empreendedora. 
 
Programa Cidade Empreendedora oferece capacitação para 
jovens e empreendedores 
 
Oficinas sobre primeiro emprego e gestão são ofertadas 
gratuitamente na Capital  
 
A prefeitura municipal de Florianópolis, em parceria com o 
Sebrae/SC, desenvolve na Capital o programa Cidade 
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Empreendedora, que tem como principal objetivo o 
desenvolvimento local através de eixos ligados a educação e 
empreendedorismo. Visando criar um ambiente empreendedor 
para a cidade, o programa lança em novembro uma série de 
inicativas de capacitação para jovens e empreendedores. 
 
Um deles é o projeto Escola de Empreendedores. Executado 
em parceria com a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin 
Cascaes, CONSEG Sul da Ilha e Sebrae/SC, a proposta é voltada 
a empreendedores de comunidades do município que precisam 
de desenvolvimento social. Por meio das Oficinas SEI, os 
inscritos irão receber capacitação sobre pontos importantes 
para a gestão de um negócio eficiente e lucrativo, além de 
serem instruídos sobre a importância da formalização do 
negócio. 
 
Outro projeto que será executado em novembro é o Crescendo 
e Empreendendo. Voltado para jovens de 15 a 20 anos, o 
projeto tem como objetivo capacitar 600 jovens para um 
futuro mais empreendedor, seja ele abrindo uma empresa ou 
sendo Empreendedor social ou intraempreendedor. A 
iniciativa, executada em parceria com o Renapsi, pretende 
despertar o empreendedorismo na juventude como uma das 
estratégias para o acesso ao mercado de trabalho. Dessa 
forma, por meio da experiência, os jovens aprendem com 
atividades práticas a sistematizar diferentes conhecimentos e 
transformar seus objetivos em realidade. 
 
O superintendente de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
de Florianópolis, Piter Santana, explica a relevância dessas 
iniciativas. “A economia só cresce quando o ambiente de 
negócios é favorável e alinhado ao tipo de desenvolvimento 
econômico que se pretende. Por isso, a Prefeitura de 
Florianópolis, com objetivo de criar essa cultura 
empreendedora na base, oferece em parceria com o Sebrae/SC 
e demais parceiros locais esses programas”. 

06/11/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou nos dias 
06 e 07 de Novembro de 2018, do Curso Elaboração de 
Projetos e Captação de Recursos, atividades faz parte do 
programa Cidade Empreendedora e é realizado em parceria 
com o Sebrae/SC. 
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06/11/2018 - A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, CONSEG 
Sul da Ilha e o Sebrae, realizaram a primeira de três aulas do 
projeto Crescendo e Empreendendo para jovens de 15 a 20 
anos do sul da Ilha. As atividades estão sendo realizadas no 
Centro de Saúde da Armação. 
 

 

08/11/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou de 
palestra sobre o Tema Cidade Criativa. 
 

 
 

08/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis recebeu do Sebrae 
resultado do Plano de Desenvolvimento Econômico de 
Florianópolis, que agora vai para virar um projeto de Lei com 
meta e ações bem definidas para os próximos anos.  
  

 

08/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis recebeu do Sebrae 
resultado do Estudo de Levantamento de Oportunidades, onde 
apresentar as principais oportunidades de criação e abertura 
de novos negócios no município.  
  

 

08/11/2018 - A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e 
o Sebrae, realizaram no dia 06 de Novembro de 2018, Oficina 
SEI Planejar.  Ação faz parte do Projeto Escola de 
Empreendedores aos MEIs tomadores de crédito do programa 
Juro Zero Floripa. 
  

 

12/11/2018 - A Prefeitura de Florianópolis está realizando em 
novembro de 2018, com metodologia do Sebrae e em parceria 
com a Renapisi o curso Crescendo e Empreendendo para 23 
turmas somando 560 jovens em formação para primeiro 
emprego. 
  

13/11/2018 - A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e 
o Sebrae, realizaram Oficina de SEI Controlar meu Dinheiro. 
Ação faz parte do Projeto Escola de Empreendedores aos MEIs 
tomadores de crédito do programa Juro Zero Floripa. 
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13/11/2018 - A Prefeitura de Florianópolis participou palestra 
para alunos da unidade norte da ilha da Uniasselvi com o tema 
criando uma FLORIPA mais Empreendedora. 
 

 
 
 

19/11/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou nos dias 19 
e 20 de Novembro de 2018 das 10h às 17h, da Semana 
Nacional de Crédito realizada em parceria com a Prefeitura de 
Florianópolis, MDIC, FNMPE, SEBRAE, CNI, PGFN, Instituições 
Bancárias Públicas e Privadas. 
 

 
 

19/11/2018 - A Prefeitura de Florianópolis é destaque e tem 
ampla repercussão na RIC, NSC e SBT e Jornais Impressos. 
 

 
19/11/2018 - A Prefeitura de Florianópolis está realizando em 
novembro de 2018, com metodologia do Sebrae e em parceria 
com a Renapisi o curso Crescendo e Empreendendo para 23 
turmas somando 560 jovens em formação para primeiro 
emprego. 
  

19/11/2018 - A Prefeitura de Florianópolis realizou dias 19 e 20 
de novembro, da 1ª Semana Floripa Empreendedora em frente 
à Catedral Metropolitana de Florianópolis. A iniciativa é uma 
forma de celebrar o dia municipal do empreendedorismo. 
 

 
20/11/2018 - A Prefeitura de Florianópolis recebeu visita de 
Auditoria do Tribunal de Contas da União, com objetivo de 
conhecer os programas e projetos realizados no município para 
as áreas de empreendedorismo e geração de emprego e renda. 
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20/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis realizou no dia 20 
de novembro de 2018, em parceria com o CEBRAC e a AMPE 
Metropolitana, a Feira Nacional de Empreendedorismo Jovem 
no Largo da Catedral Metropolitana de Florianópolis. A 
iniciativa é uma forma de celebrar o dia municipal do 
empreendedorismo. 
 
 
 

 

20/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis realizou através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e 
o Sebrae, realizaram no dia 20 de Novembro de 2018, Oficina 
de SEI Vender. Ação faz parte do Projeto Escola de 
Empreendedores aos MEIs tomadores de crédito do programa 
Juro Zero Floripa. 
 
 
 

 
 

20/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis realizou através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
com objetivo de capacitar empreendedores e empresários do 
município de Florianópolis, realizou no dia 20 de novembro de 
2018 o 2º Seminário Exporta Floripa sobre o tema 
"Internacionalização de Empresas, Importação e Exportação de 
Serviços" onde foram lançadas o Exporta Floripa Serviços e o 
Programa de Qualificação para Exportação em parceria com a 
Inaitec, ao final uma grande palestra com Nayara Dalana da RD 
com tema Exportação de Serviços. 
 
 
 

 

20/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis convidou os alunos 
do projeto Crescendo e Empreendendo do Sul da ilha para 
participarem no dia 20 de novembro de 2018, da Feira Nacional 
Empreendedorismo Jovem que aconteceu dentro da 
programação da Semana Floripa Empreendedora de 
Florianópolis. A iniciativa é uma forma de celebrar o dia 
municipal do empreendedorismo. 
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20/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis através da 
Secretaria de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico recebeu reconhecimento da Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina e do Sescon Grande Florianópolis 
homenagem por valorosa contribuição com os contadores e 
estimo ao empreendedorismo no município. 
 

 
 
 

21/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis participou no dia 21 
de Novembro de 2018 do evento de abertura de 12. Concred - 
Congresso Nacional de Cooperativismo de Crédito em 
Florianópolis. 
 
 
 

 
 
 

21/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis foi destaque no 
jornal Informativo do Sul com matéria sobre a participação da 
pasta de desenvolvimento, indústria e comercio apresentando 
ações realizadas no município com objetivo para estimular ao 
empreendedorismo no município.  
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22/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis como parte da 
programação da 1a Semana Floripa Empreendedora a reunião 
de apresentação do Programa Instituição Amiga do 
Empreendedor com a presença do Secretário Especial das 
Micro e Pequenas Empresas do Governo Federal Sr José 
Ricardo da Veiga, que visa oferecer a Instituições de Ensino 
Superior de Florianópolis o Selo para quem oferece 
Capacitação e Orientação para estimular ao 
empreendedorismo no município. Ação faz parte do 
Memorando de Entendimento assinado em outubro entre o 
MDIC e Prefeitura de Florianópolis.  
 

 

22/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis e ACIF realizaram 
no dia 22 de novembro de 2018, como parte da programação 
da 1a Semana Floripa Empreendedora o evento Novamente 
para os Negócios, realizado no Multi Shopping no bairro Rio 
Tavares, evento com objetivo para estimular ao 
empreendedorismo no município. 
 

 
 

22/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis como parte da 
programação da 1a Semana Floripa Empreendedora a reunião 
de apresentação na Câmara Municipal de Florianópolis da Lei 
Geral de Simplificação de abertura de empresas com objetivo 
para estimular ao empreendedorismo no município. Ação faz 
parte do Programa Cidade Empreendedora. 

 

22/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis participou nos dias 
22 e 23 de Novembro de 2018 do evento XV Convenção 
Nacional da Micro e Pequena Empresa na cidade de Curitiba-
PR. Objetivo de levar para os empreendedores de Florianópolis 
novas informações sobre projetos e programas de outros 
estados brasileiros.   
26/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis reunião de 
apresentação do Programa Instituição Amiga do Empreendedor 
e hoje dia 26 de Novembro, menos de um mês após assinatura 
do memorando de entendimento entre o Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Serviços e a 
Prefeitura, Florianópolis tem sua primeira Instituição de Ensino 
Superior com o Selo, FAEN - Faculdade Energia já foi 
reconhecida por estimular ao empreendedorismo no 
município. 
 

 



69 
 

Rua Padre Roma nº 482 – 3º andar – Centro - Florianópolis - SC – CEP: 88010-090 CNPJ: 82.892.282/0011-15 
desenvolvimento@pmf.sc.gov.br / www.pmf.sc.gov.br/sites/ef/ 

27/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis foi destaque na 
coluna da Jornalista Estela Benetti no dia 27 de novembro de 
2018, publicando as ações do município para estimar o 
empreendedorismo no município. 
 

 
27/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis foi destaque na 
coluna da Jornalista Estela Benetti no dia 27 de novembro de 
2018, publicando as ações do município para estimar o 
empreendedorismo no município. 
 

 
27/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis evento de 
encerramento da fase piloto do projeto Cidades Eficientes.  
 

 
 

27/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis desenvolveu no 
Bairro da Armação durante o mês de Novembro de 2018 o 
projeto Crescendo e Empreendendo, que tem como objetivo 
capacitar 21 jovens, de 15 a 20 anos, para um futuro mais 
empreendedor, seja ele abrindo uma empresa ou sendo 
empreendedor social ou intraempreendedor. A iniciativa, 
executada pelos órgãos da prefeitura, com metodologia do 
Sebrae e parceria com o CONSEG. 
  

28/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis recebeu a visita do 
consultor do Sebrae James Arruda com objetivo de alinhar as 
atividades e o relatório final do programa Cidade 
Empreendedora l, realizado nos anos de 2017 e 2018. 
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30/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis participou e apoiou 
evento do dia 30 de Novembro de 2018, que teve objetivo de 
promover empreendedorismo através da aceleradora Estação 
Hack de São Paulo, que esse ano realizou esse mesmo evento 
apenas em Salvador e Florianópolis. 
 

 
30/11/2018 – A Prefeitura de Florianópolis trabalha com 
objetivo de tornar uma cidade cada vez mais empreendedora, 
por isso em 2018 iniciou o projeto Jepp Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos em Escolas da Rede 
Municipal de Educação, na última semana aconteceu a 
primeira Feira Jepp em Florianópolis na escola Acácio Garibaldi 
São Thiago do Bairro Barra da Lagoa. Onde o projeto é hoje 
realizado com 1870 alunos de 6 a 14 anos.  
 
 
 

 

04/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis Prefeitura de 
Florianópolis ensina empreendedorismo em unidades 
educativas 
 
A escola Batista Pereira faz exposição com produtos 
confeccionados pelas crianças durante as aulas, na quarta-
feira, 19 de dezembro, no Alto Ribeirão 
 
A Prefeitura de Florianópolis em parceria com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa 
Catarina, Sebrae/SC, implantou nas escolas da rede municipal 
de ensino o projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, 
JEPP, através do programa Cidade Empreendedora. Quatro 
unidades educativas aderiram à iniciativa: João Alfredo Rohr, 
Acácio Garibaldi São Thiago, Batista Pereira e Intendente 
Aricomedes da Silva (EBIAS), totalizando 1.870 estudantes dos 
anos iniciais e finais. 
 
O projeto tem por objetivo discutir a cultura empreendedora e 
orientar para o plano de negócios através das práticas 
pedagógicas. As crianças e adolescentes são estimulados a 
execução do empreendedorismo e ao protagonismo juvenil, 
procurando ajudá-los na futura busca de inserção no mercado 
de trabalho por meio de uma postura autônoma. Neste 
sentido, a educação empreendedora incentiva que o estudante 
busque o autoconhecimento, novas aprendizagens, além do 
espírito de coletividade. 
 
A fim de trazer o mundo dos negócios para dentro das 
unidades educativas, o Sebrae-SC, organizou capacitações para 
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os professores, supervisores e diretores em agosto. As 
formações trouxeram a compreensão e vivência do conteúdo e 
da metodologia para uma educação empreendedora.    
 
Após a tutoria dos professores durante o segundo semestre, 
chegou a hora dos estudantes mostrarem o que aprenderam 
na teoria sobre o tema. Todas as escolas participantes 
promovem feiras para comercializar os produtos feitos pelos 
próprios educandos. 
 
“O programa procura apresentar práticas de aprendizagem, 
considerando a autonomia do estudante para aprender, além 
de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes 
necessários para a gestão da própria vida”, explica o secretário 
Maurício Fernandes Pereira.  
 
Batista Pereira 
 
A comunidade escolar e os moradores do Alto Ribeirão, onde o 
estabelecimento de ensino Batista Pereira está localizado, 
poderão marcar presença no dia 19 de dezembro no stand do 
JEPP, para apreciar a exposição dos produtos confeccionados 
pelas crianças da Turma 21.  
 
O tema escolhido pela garotada do 2º ano foi, “Temperos 
Naturais” que proporcionou o contato com diferentes 
temperos, legumes, verduras e frutas na horta da unidade. A 
iguaria escolhida foi o orégano, muito utilizado em pratos por 
seu sabor e aroma.  
 
Karla Dias, coordenadora do projeto na unidade, explica que 
“durante a etapa de elaboração do produto os estudantes 
tiveram um aprofundamento teórico do mesmo bem como 
uma breve explanação de seus benefícios alimentícios e chás”. 
 
Logo após terem contato com a terra adubada produzida pela 
compostagem da escola, os mesmos realizaram o plantio das 
mudas de orégano, que serão expostas e vendidas para a 
comunidade escolar, assim como os sacos de terra adubada. 
 
Já a garotada do 3º ano, dedicou-se a produzir bilboquês 
confeccionados com garrafas pet, que também serão expostos 
no stand. O passatempo é um brinquedo antigo que consiste 
em uma esfera de madeira, com um orifício central e presa por 
uma corda em uma espécie de suporte. Através do movimento 
das mãos, esta bola deve ser encaixada no suporte. 
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Produtos  
Na escola Intendente Aricomedes da Silva (EBIAS), situada na 
Cachoeira do Bom Jesus,o projeto começou a ser desenvolvido 
em setembro com as turmas dos anos iniciais do ensino 
fundamental e a turma do turno integral, que envolve 
estudantes dos anos finais, orientados pela coordenadora do 
projeto, Mariah Amanda da Silva.  
 
Os temas foram divididos por turmas conforme sugerido pelo 
material enviado para o estabelecimento de ensino. O 1° ano 
ficou responsável por criar produtos referentes a ervas 
aromáticas; o 2° ano, de temperos naturais; o 3° ano realizou 
uma oficina de brinquedos ecológicos; o 5° ano ficou com os 
sabores e cores e o integral com o tema de artesanato 
sustentável. O estabelecimento de ensino apresentou os 
projetos pensados e projetados pelos educandos no dia 1º de 
dezembro.  
 
“O trabalho desenvolvido na unidade é um trabalho 
colaborativo, entre os professores, estudantes e equipe 
pedagógica, focando no aprendizado e vivência dos 
estudantes, possibilitando que os mesmos fossem atores de 
seus próprios sonhos”, conta Mariah.  
 
Cidade Empreendedora 
Cidade Empreendedora é uma iniciativa de transformação 
econômica de municípios, voltado para a gestão pública e 
lideranças locais (prefeitos), através de programas como o 
JEPP, por exemplo. O foco do projeto é melhorar o ambiente 
de negócios através da implantação de políticas publicas e 
ações de desenvolvimento para os pequenos negócios, fazendo 
com que os benefícios da Lei Geral das MPEs sejam 
estabelecidos no município. 

04/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
realizou no dia 03 de Dezembro de 2018, visita institucional a 
direção geral da UDESC/ ESAG onde teve oportunidade de 
apresentar as ações realizadas para estimular o 
desenvolvimento de um melhor ambiente empresarial para o 
município. 

 
04/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
realizou reunião com representantes do setor Cervejeiro de 
Florianópolis para construção de proposta de lei para criar em 
Florianópolis um melhor ambiente empresarial para o setor no 
município. 
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04/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
Fundação Franklin Cascaes em parceria com o CONSEG e o 
Sebrae, realizaram no dia 05 de Dezembro de 2018, Oficina de 
empreendedorismo para empreendedoras do Sul da Ilha. Ação 
faz parte do Projeto Escola de Empreendedores.  
 

 
06/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis realizou evento de 
assinatura da proposta de lei que visa regulamentar e estimular 
o desenvolvimento do setor de micro cervejarias e criar um 
melhor ambiente empresarial para o município. A Prefeitura de 
Florianópolis é destaque nos jornais da região. 

 
 

07/12/2018 – Prefeitura de Florianópolis é destaque no Jornal 
Diário Catarinense. 

 
 

07/12/2018 – Prefeitura de Florianópolis é destaque no Jornal 
Noticias do Dia. A Prefeitura de Florianópolis é destaque no 
jornal Informativo do Sul com o projeto de empreendedorismo. 

 
 

08/12/2018 – Prefeitura de Florianópolis é destaque no 
Balanço Social de 2018 do Banco do Empreendedor com 
matéria sobre o Programa Juro Zero Floripa com o tema 
Desenvolvimento Local. 
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10/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis é destaque no 
jornal Informativo do Sul com o projeto de empreendedorismo.  
 

 
10/12/2018 - A Prefeitura de Florianópolis está realizou na 
semana entre 03 e 07 de dezembro de 2018, entrega dos 
certificados de participação do Projeto Crescendo e 
Empreendendo, com metodologia do Sebrae e em parceria 
com a Renapsi o curso foi realizado com 560 jovens com idades 
entre 15 e 19 anos. 

 
 
 

11/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis participou nos dias 
11 e 12 de dezembro de 2018, do evento Encontro Estadual de 
Compras Públicas realizadas pelo SEBRAE. Ação faz parte do 
Programa Cidade Empreendedora. 

 
 

11/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis realizou reunião 
com a Certi e a equipe do Consulado da Holanda no Brasil, com 
objetivo de criar projetos em parceria. 
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11/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis é destaque como 
em vários sites com o tema Florianópolis registra maior índice 
de abertura de empresas do Estado 
 

 
11/12/2018 – Release Cidade Empreendedora. 
 
Florianópolis registra maior índice de abertura de empresas do 
Estado 
 
Programa Cidade Empreendedora, parceria entre o Sebrae/SC 
e a prefeitura, contribuiu para o ambiente de negócios 
favorável 
 
No último ano, Santa Catarina registrou a formalização de 96,5 
mil novos negócios, sendo que cerca de 70 mil deles são 
microempreendedores individuais. Essa figura jurídica tem se 
tornado atrativa para os empreendedores pela facilidade de 
formalização e pelas taxas tributárias favoráveis.  
 
Em nível estadual, Florianópolis é a cidade com o maior índice 
de abertura de empresas e isso pode ser atribuído como 
resultado do Programa Cidade Empreendedora, implantado em 
parceria com o Sebrae/SC em 2017. No primeiro ano de 
programa os resultados já se mostravam bastante positivos, já 
que foram formalizados 4.284 novos MEIs, 40% do total de 
abertura de empresas da Capital. Esse número é resultado de 
ações desenvolvidas pela prefeitura com base no programa, 
como a implantação do MEI Digital, que facilitou o processo 
para muitos empreendedores. Por meio da ferramenta, o 
empresário pode fazer o cadastro, solicitar e receber o alvará 
digitalmente. Desde então, 15 mil empresas foram 
formalizadas pela plataforma. 
 
Para Piter Santana, Superintendente de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio de Florianópolis, os resultados obtidos 
são excepcionais. “Se for fazer um levantamento histórico, 
Florianópolis vem fazendo algo muito diferente, as pessoas 
têm sido atraídas pelo ambiente empreendedor que a cidade 
oferece. Com a manutenção correta do programa os resultados 
só tendem a melhorar”, comemora. 
 
O conjunto de ações realizados pela prefeitura em parceria 
com o Sebrae/SC, como ações junto às universidades e o 
Seminário Juro Zero, contribuíram para o ambiente favorável 
para o empreendedorismo nos últimos anos.  
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"Para 2019 também prevemos a abertura da Sala do 
Empreendedor, que irá contribuir ainda mais para o 
empreendedorismo na capital, aproximando o Sebrae/SC e o 
poder público do empresário e futuro empresário 
florianopolitano", finaliza Piter. 

12/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
Fundação Franklin Cascaes em parceria com o CONSEG e o 
Sebrae, realizaram no dia 05 de Dezembro de 2018, Oficina de 
empreendedorismo para empreendedoras do Sul da Ilha. Ação 
faz parte do Projeto Escola de Empreendedores.  
  

12/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis participou no dia 12 
de Dezembro de 2018 do evento de lançamento da sede da 
Acats/Facisc em Florianópolis 

 
 
 

14/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis realizou no dia 14 
de dezembro de 2018, reunião com o Presidente da Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, o de foi alinhado 
evento de assinatura do termo entre a Prefeitura de 
Florianópolis e Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, 
que cria o Observatório Econômico de Florianópolis. 

 
 

17/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis foi destaque no site 
OCP NEWS com o projeto de empreendedorismo nas escolas. 
https://ocp.news/geral/unidades-de-ensino-publico-de-
florianopolis-ensinam-
empreendedorismo?fbclid=IwAR32B3BxNXLiSMwloKJ8n-
gfSpoPpVYL06exKv1dTRW773IFXx0Fn8YbTzo 

 
 

17/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis disponibilizou novo 
site do Floripa Empreendedora 
floripaempreendedora.pmf.sc.gov.br  
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19/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis através da 
Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
Fundação Franklin Cascaes em parceria com o CONSEG e o 
Sebrae, realizaram no dia 05 de Dezembro de 2018, Oficina de 
empreendedorismo para empreendedoras do Sul da Ilha. Ação 
faz parte do Projeto Escola de Empreendedores.  
  

 

19/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis participou da 
reunião do conselho do Banco do Empreendedor onde foi 
apresentado o resultado do ano do programa Juro Zero Floripa. 
Com mais de 720 mil em crédito para de 195 empresas. 

 
 

20/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis foi destaque no site 
BIGUA NEWS com o projeto de empreendedorismo nas 
escolas. 
https://biguanews.com.br/prefeitura-de-florianopolis-ensina-
empreendedorismo-em-unidades-
educativas/?fbclid=IwAR1ed20V7JUDgma8dW7nDrxFDwXyIfm
qOnG9CnAHenO0gfTPXrvjLFxjHGE 

 

20/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis foi destaque no site 
Riozinho com o projeto de empreendedorismo nas escolas. 
http://riozinho.com/noticia/prefeitura-florianopolis-ensina-
empreendedorismo-unidades-
educativas/?fbclid=IwAR2hzbQ2uvIfSdOktqM0uh9OE-
wJwlXUR52BAkGQGJqV3fuDaJgqi38jOUs 

 

21/12/2018 – A Prefeitura de Florianópolis finalizou as obras 
do futuro Espaço do Empreendedor do Município.  
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PLANO DE TRABALHO PARA 2019 
 
 

Eixo Nome Prazo Meta 

Ambiente Regulatório Aprovação da Lei 
Geral de Simplificação 

Fevereiro de 2019 Aprovação 

Ambiente Regulatório Decreto do Centro de 
Empreendedorismo de 

Florianópolis 

Fevereiro de 2019 Publicação 

Acesso ao Mercado Programa de 
Qualificação para 

Exportação - INAITEC 

Abril de 2019 50 empresas 
até Abril 2019 

Acesso ao Mercado Programa Mei 
Pequenos Reparos 

Maio de 2019 Inicio das 
Atividades 

Acesso ao Capital Fundo de Aval de 
Florianópolis 

Agosto de 2019 Inicio das 
Atividades 

Atendimento ao 
Empreendedor 

Espaço do 
Empreendedor Matriz 

Fevereiro de 2019 Inicio das 
Atividades  

Atendimento ao 
Empreendedor 

Espaço do 
Empreendedor Filial 

Abril de 2019 Inicio das 
Atividades  

Atendimento ao 
Empreendedor 

Centro de Negócios 
Internacionais de 

Florianópolis 

Novembro de 2019 Inicio das 
Atividades  

Atendimento ao 
Empreendedor 

2º Semana Floripa 
Empreendedora 

Novembro de 2019 - 

Atendimento ao 
Empreendedor 

2º Semana Crédito Novembro de 2019 - 

Atendimento ao 
Empreendedor 

10 Edições do Floripa 
Empreendedora no 

Bairro 

Fev/Nov 2019 - 

Capacitação 
Empreendedora 

Centro de 
Empreendedorismo de 

Florianópolis 

Abril de 2019 400 
empreendedore

s em 2019 

Capacitação 
Empreendedora 

Comunidades 
Empreendedoras 

Julho de 2019 600 
empreendedore

s em 2019 

SEBRAE Cidade 
Empreendedora II 

2019/2020 Inicio das 
Atividades  

SEMPE/MDIC Aplicação dos 
Programas da 
SEMPE/MDIC 

Durante todo ano - 
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EQUIPE 

 
 

Prefeitura de Florianópolis 
 

Gean Marques Loureiro - Prefeito 
João Batista Nunes – Vice-Prefeito 

 
Secretária de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. 

 
Juliano Richter Pires – Secretário 

Eduardo Loch – Secretário Adjunto 
 

Superintendência de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. 
 

Piterson Santana – Superintendente 
Ricardo May – Diretor de Empreendedorismo e MPE 
Ligia Momm – Diretora de Competitividade Setorial 
Diogo Altino dos Santos – Gerente de Microfinanças 

Janaina Wanessa Felix – Gerente de Estudos e Pesquisas 
 

Mais informações: 
 

floripaempreendedora.pmf.sc.gov.br 
https://www.facebook.com/pg/pmf.desenvolvimento 

 


