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O desenvolvimento de Guarapuava depende de diversos 
fatores, entre eles um dos mais importantes é o 
empreendedorismo. É por meio da iniciativa dos 
empreendedores que vamos conseguir transformar 
nossa economia, gerar desenvolvimento e construir uma 
Guarapuava cada vez melhor. O momento em que 
vivemos exige estratégia. Não há uma solução fácil, nem 
mesmo uma fórmula exata, mas podemos contar com a 
força da nossa gente, com a força dos Empreendedores 
Guarapuavanos para transformar nossa economia. 

É neste contexto que nasce o EMPRIME, um programa 
pensado estrategicamente para gerar desenvolvimento 
econômico a partir da principal força do nosso 
município, os empreendedores. Todas as ações do 
programa servem como um ponto de apoio para o 
desenvolvimento de negócios e ideias mas, sobretudo, é 
um momento de apresentarmos e discutirmos enquanto 
sociedade a força transformadora do 
empreendedorismo. 
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Celso Goes
Prefeito de Guarapuava

E juntamente aos empreendedores, conseguiremos 
gerar a recuperação econômica e o desenvolvimento 
que esperamos. É a força do empreendedor que todos os 
dias de forma inspiradora luta para superar os desafios 
impostos pelo mercado e continuar crescendo, 
prosperando, gerando empregos e riquezas para o nosso 
município. 

O programa EMPRIME em parceria com o Sebrae/PR é o 
nosso programa de desenvolvimento, composto por 4 
eixos e 15 projetos no qual o empreendedor é o 
protagonista, que poderá contar com uma comunidade 
de instituições empenhadas em discutir, trabalhar e 
apoiar o desenvolvimento de Guarapuava.

“AS AÇÕES DO PROGRAMA SERVEM COMO UM PONTO DE 

APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS 

E IDEIAS MAS, SOBRETUDO,  É UM MOMENTO DE 

APRESENTARMOS E DISCUTIRMOS ENQUANTO SOCIEDADE 

A FORÇA TRANSFORMADORA DO EMPREENDEDORISMO. E 

JUNTAMENTE AOS EMPREENDEDORES, CONSEGUIREMOS 

GERAR A RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E 

O DESENVOLVIMENTO QUE ESPERAMOS.”
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Ser parceiro é sonhar junto, é ter em mente um objetivo 
coletivo e acreditar que é possível realizá-lo. E assim 
nasce o Programa EMPRIME, como resultado da soma de 
esforços de diversos parceiros que juntos, idealizaram 
ações estratégicas que irão apoiar os empreendedores 
Guarapuavanos.
 
O programa conta com 4 eixos que, juntos estabelecem 
uma rede de soluções integradas de apoio aos pequenos 
negócios e aos empreendedores. O eixo Simplifica, tem 
como objetivo discutir a desburocratização e a 
simplificação de processos para agilizar a abertura de 
empresas em Guarapuava. O eixo Fomenta, irá trabalhar 
com fomento ao crédito consciente, a utilização dos 
serviços da SGC Guarapuava e, também, o fomento a 
participação das empresas locais nas licitações 
municipais.  
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Savio França Denardi
Secretário de Desenvolvimento
Econômico e Inovação

O eixo Fortalece tem como objetivo apoiar 
empreendedores, setores e segmentos da nossa 
economia para gerar a força impulsionadora do 
desenvolvimento. E o eixo Inova, fortalecendo ainda 
mais os projetos relacionados ao ecossistema de 
inovação, integrando as múltiplas ações e atores em prol 
de uma Guarapuava mais inovadora e competitiva.

O programa EMPRIME é uma ação estratégica para os 
próximos 4 anos onde, juntamente com o Sebrae/PR, 
conduziremos ações estratégicas e assertivas para o 
desenvolvimento econômico e de inovação do município 
de Guarapuava.

“SER PARCEIRO É SONHAR JUNTO,

É TER EM MENTE UM OBJETIVO COLETIVO

 E ACREDITAR QUE É POSSÍVEL REALIZÁ-LO.”

Desenvolvimento
Econômico e Inovação

Secretaria de

2



O desenvolvimento econômico e social de uma região se 
dá pela união das forças, pela clareza de propósito e pelo 
compartilhamento de objetivos entre toda a sociedade. É 
neste contexto e  com este objetivo que nasce o 
Programa EMPRIME, tornando-se um ponto central e 
estratégico para que os esforços, recursos e 
competências possam criar um programa de 
desenvolvimento onde serão realizadas ações e projetos 
focados nos empreendedores Guarapuavanos.

O Sebrae/PR tem como missão promover a 
competitividade e o desenvolvimento sustentável dos 
pequenos negócios e estimular o empreendedorismo, 
auxiliando, apoiando e orientando os empreendedores 
na realização do seu sonho. É com este propósito que 
participamos desta importante parceria com a prefeitura 
municipal para, juntos, atuarmos em prol do 
desenvolvimento de Guarapuava e região.
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Joel Franzim Junior 
Gerente Regional Centro - Sebrae/PR

Agenor Felipe Krysa
Gestor da Linha Estratégica de 
Empreendedorismo e Gestão - Sebrae/PR

“O resultado é um atributo de como as pessoas se 
organizam”, e sendo assim, a execução do Programa 
EMPRIME ocorre juntamente com os principais atores do 
ambiente de negócios local e constitui a Comunidade 
EMPRIME, composta por pessoas e instituições que estão 
envolvidas e engajadas pelo mesmo propósito, gerando 
uma força mobilizadora de recuperação, crescimento e 
desenvolvimento local. 
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Introdução

O foco nos pequenos
nos torna grandes.
No Brasil existem 6,4 milhões de estabelecimentos, dos 
quais 99% são micro e pequenas empresas, que ao 
mesmo tempo representam 52% dos empregos com 
carteira assinada no setor privado. As micro e pequenas 
empresas (MPE) são responsáveis por mais de um quarto 
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Na busca por soluções concretas a muitos dos desafios 
vividos pelos empreendedores, a Prefeitura de 
Guarapuava continua em constante desenvolvimento e 
inovação para conseguir ajudar a diminuir os impactos 
da COVID-19, acompanhar as mudanças e 
comportamentos do mercado, facilitar a transformação 
digital e promover a retomada econômica.
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Apresentação do

Programa EMPRIME
O programa EMPRIME surgiu da visão conjunta da 
Prefeitura de Guarapuava em parceria com o SEBRAE, de 
colocar em foco o papel do empreendedor para trazer as 
soluções que o município precisa atualmente e na 
construção dos objetivos futuros.

Dentro desse contexto, o propósito do programa 
EMPRIME está no desenvolvimento do empreendedor 
através do empreendedorismo. E, para atingir este 
grande objetivo, o programa está inserido dentro da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, 
contando com a força empreendedora de marcas já 
consolidadas na sua ação como a Agência do 
Empreendedor e o departamento D.inicio.
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Estrutura do

Programa EMPRIME
Dentro da sua estrutura o programa EMPRIME possui 
duas unidades operacionais: o Conselho Emprime, com o 
objetivo de regulamentar e avaliar as ações, e a 
Comunidade Emprime, com o objetivo de nutrir e 
intercambiar conteúdos relevantes. Cada umas destas 
unidades é formada por uma equipe de profissionais e 
parceiros juntos pelo mesmo objetivo.

Um destes grandes parceiros é o programa Cidade 
Empreendedora que integra e complementa o programa 
EMPRIME.
Uma parceria desenvolvida com o Sebrae que há anos 
vem dando muitos resultados para o desenvolvimento 
local através dos pequenos negócios.

O Programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do 
Sebrae que integra gestão pública e pequenos negócios 
em um ambiente de oportunidades, para estimular a 
economia local e desenvolver os municípios.
Com metodologia própria, o Programa Cidade 
Empreendedora permite monitoramento contínuo 
quanto a implementação da lei Geral no município e 
auxilia na tomada de decisões.

o ponto de partida das empresas



simplifica inovafomentafortalece
Objetivo de simplificar 
legislação e processos.

Objetivo de fortalecer 
segmentos, setores 
e empreendimentos.

Objetivo de fomentar 
créditos, redução de juros

e auxílios financeiros.

Objetivo de inovar em tecnologia,
 projetos de inovação 

e ecossistemas.

Eixos de ação do

Programa EMPRIME
E para organizar e canalizar os esforços do programa, 
foram criados 4 eixos de ação, gerando uma rede que 
permite atuar em várias frentes dentro das 
necessidades do empreendedor e o empreendedorismo. 

É através destes eixos que o programa EMPRIME chega 
de maneira concreta no empreendedor e materializa seu 
propósito, ao mesmo tempo que constrói novas 
iniciativas e prepara o futuro dentro do município.
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Apresentação da

Agência do Empreendedor
A Agência do Empreendedor nasceu e se consolidou 
sendo o elo entre o poder público e os diversos setores 
da sociedade, fomentando o desenvolvimento 
econômico e social a partir dos pequenos negócios, 
sempre respeitando os preceitos legais vigentes.

Assim esta força empreendedora foi reconhecida como 
um centro de excelência no fomento aos pequenos 
negócios locais, apresentando soluções empresariais 
diversificadas.
Recentemente a agência passou por uma atualização na 
sua identidade visual para alinhar a sua marca aos novos 
desafios e mostrar sua constante evolução.

Objetivos

- Ampliar a quantidade de empreendimentos formais;

- Apoiar o fortalecimento de empreendimentos locais;

- Orientar os empreendedores em suas demandas;

- Disseminar a cultura do empreendedorismo

e associativismo.

10
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110.000
Atendimentos a empreendedores

8.967
Alvarás liberados

desde 2014

R$ 9.753.461
Financiamento

Fomento Paraná

Financiamento
SGC

R$ 6.100.000



Apresentação do

Departamento D.início
O departamento D.início tem como foco principal 
valorizar o ímpeto do empreendedor em um ambiente 
colaborativo com equipes comprometidas em buscar 
soluções,  fomentando o desenvolvimento regional.

É através dessa postura de trabalho que pretende ser 
referência nacional como espaço colaborativo que 
promove a vontade de empreender e assim transformar 
a realidade.

Objetivos

-  Ampliar o número de empreendimentos formais;

- Orientar o público-alvo em suas demandas;

- Desburocratizar procedimentos;

- Contribuir para o desenvolvimento econômico local.

11
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4.870

5.938
Análise de viabilidade

desde março 2020

Alvarás liberados
desde março 2020

o ponto de partida das empresas



Eixos de ação
desenvolvido por



Simplificar a legislação
e os processos.simplifica

desenvolvido por



OBJETIVO: Desenvolvimento e proposição de alterações na legislação municipal  de 

Guarapuava, juntamente com o poder executivo e legislativo, para o desenvolvimento do 

município através da desburocratização na abertura e regularização de empresas. 

PRINCIPAIS AÇÕES: Simplificação da legislação e dos processos para a abertura da 

empresa. Buscar juntamente com o setor técnico da prefeitura municipal de Guarapuava, 

soluções para agilizar e facilitar o serviço aos empreendedores.

RESULTADOS ESPERADOS: Criação de leis e processos modernos e ágeis. Aprimorar o 

atendimento aos empreendedores do município. 

INDICADORES: Leis e processos criados e alterados. Satisfação dos munícipes em relação 

ao serviço prestado. Projetos de inovação implementados.

PARCEIROS: SEBRAE; Conselho Regional de Contabilidade; SESCAP; SINCOPUAVA; 

Conselho EMPRIME; Agência Do Empreendedor; D.Início; Projeto Cidade Empreendedora.
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leis
simplifica

CONTATOS:  Agência do Empreendedor pelo telefone (42) 3621 3138 ou Whatsapp (42) 98417-5987
            Escritório Sebrae (42) 3626-7200.

PUBLICO ALVO: 
Empreendedores, contadores e a sociedade em geral.

ABRANGÊNCIA: 
Município de Guarapuava.

DATA:
2021/2024

INVESTIMENTO 
Gratuito

PARTICIPAÇÃO
Por convite

VAGAS
Limitadas

MODALIDADE
Presencial + Online

Características



PRINCIPAIS AÇÕES: Otimização dos processos e rotinas para atendimento ao 

empreendedor; implementação de ferramentas tecnológicas e ágeis; Qualificação de 

equipes e modernização dos métodos de atendimento aos empreendedores.

RESULTADOS ESPERADOS: Agilidade na abertura da empresa; ajuste de rotinas e 

processos internos; satisfação dos servidores e munícipes. Abertura de empresas de 

forma rápida e desburocratizada.

INDICADORES:   Agilidade na abertura da empresa; ajuste de rotinas e processos internos; 

satisfação dos servidores e munícipes. 

OBJETIVO: Apresentar soluções para os problemas burocráticos, desenvolver processos 

ágeis integrados e simplificados para abertura de empresas; e atendimento ao 

empreendedor com qualidade.
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CONTATOS:  Agência do Empreendedor pelo telefone (42) 3621 3138 ou Whatsapp (42) 98417-5987
            Escritório Sebrae (42) 3626-7200.

PUBLICO ALVO: 
Órgãos reguladores e departamentos internos da Prefeitura Municipal. 

ABRANGÊNCIA: 
Todas as secretarias e departamentos ligados ao atendimento

 dos empreendedores no município.

DATA:
2021/2024

INVESTIMENTO 
Gratuito

PARTICIPAÇÃO
Por convite

VAGAS
Limitadas

MODALIDADE
Presencial + Online

Características

fórum
simplifica



Fortalecer setores, 
segmentos e 
empreendimentos.

fortalece
desenvolvido por



PRINCIPAIS AÇÕES: Diagnóstico inicial para verificar o grau de utilização e conhecimento 

do empreendedor sobre estratégias de presença digital; Capacitação sobre ferramentas 

digitais de acordo com seu grau de maturidade digital; Apoio de implantação das 

estratégias digitais; e Mentorias de acompanhamento para implementação de 

ferramentas digitais. 

RESULTADOS ESPERADOS: Aumento de vendas por meio de canais digitais, atração e 

fidelização de clientes por meio da expansão do mercado, crescimento empresarial. 

INDICADORES: Faturamento T0/T1, Aumento da carteira de clientes, crescimento na 

geração de empregos.

OBJETIVO: Capacitar empreendedores para utilização das novas tecnologias e tendências 

digitais aumentando a competividade das Micro e Pequenas empresas do Município de 

Guarapuava.
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CONTATOS:  Agência do Empreendedor pelo telefone (42) 3621 3138 ou Whatsapp (42) 98417-5987
            Escritório Sebrae (42) 3626-7200.

PUBLICO ALVO: 
Empreendedores com interesse em ampliar a presença digital

 da sua empresa para desenvolver  a capacidade de conquistar
 novos clientes e mercados.

ABRANGÊNCIA: 
Empresas localizadas em Guarapuava,

 no setor urbano e rural.

DATA:
julho a dezembro 2021

INVESTIMENTO 
Gratuito

PARTICIPAÇÃO
Aberta

VAGAS
Limitadas

MODALIDADE
Online

Características

digital
fortalece



PRINCIPAIS AÇÕES: Mapeamento do setor e compreensão da cadeia produtiva; Realização 

de eventos setoriais para tratar de temas como: mercados, tendências, crescimento e 

inovação; Desenvolvimento, juntamente com o setor de um projeto local com foco no 

desenvolvimento das empresas locais, e no fortalecimento da cadeia produtiva.

RESULTADOS ESPERADOS: A empresas participantes das ações em 2021 terão acesso ao 

fundo municipal de inovação com recursos destinados a melhoria de processos 

produtivos, design de produto, design de embalagem, e certificações

INDICADORES: Aumento de vendas; diversificação dos canais de venda; Implementação 

de inovações em produtos, processos ou serviços.

PARCEIROS: Prefeitura Municipal e SEBRAE

OBJETIVO: Apoiar o desenvolvimento do setor de fabricação de alimentos no município 

de Guarapuava
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CONTATOS:  Agência do Empreendedor pelo telefone (42) 3621 3138 ou Whatsapp (42) 98417-5987
            Escritório Sebrae (42) 3626-7200.

PUBLICO ALVO: 
Empreendedores que fabricam alimentos com potencial 

e capacidade de expansão e conquista de novos mercados.

ABRANGÊNCIA: 
Empresas do setor alimentício localizadas em Guarapuava,

 no setor urbano e nos distritos. 

DATA:
2021/2024

INVESTIMENTO 
Gratuito

PARTICIPAÇÃO
Por convite

VAGAS
Limitadas

MODALIDADE
Online

Características

alimentos
fortalece



PRINCIPAIS AÇÕES: Diagnóstico empresarial para identificar as forças e fraquezas 

relacionadas ao seu mercado, suas estratégias e seu modelo de gestão.  Elaborar o plano 

de ação, pautado na nova economia e nos desafios impostos pela pandemia. Fornecer 

capacitação e consultorias especializadas que auxiliarão o empresário a implantar as 

modificações necessárias para a retomada na nova economia.

RESULTADOS ESPERADOS: Reposicionamento de produtos, explorarção de novos 

mercados, fidelização de clientes, retomada do crescimento empresarial. 

INDICADORES: Faturamento empresarial, conquista de mercado, geração de empregos.

PARCEIROS: Prefeitura Municipal e SEBRAE.

OBJETIVO: Preparar empreendedores para construir estratégias de retomada e 

reestruturação de seus negócios para os desafios impostos pelo ambiente no atual 

contexto econômico e mercadológico.
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CONTATOS:  Agência do Empreendedor pelo telefone (42) 3621 3138 ou Whatsapp (42) 98417-5987
            Escritório Sebrae (42) 3626-7200.

PUBLICO ALVO: 
Empreendedores que possuem produtos e serviços 

que necessitam de reformulação para a retomada 
estruturada dos negócios.

ABRANGÊNCIA: 
Empresas localizadas em Guarapuava,

no setor urbano e nos distritos. 

DATA:
julho a dezembro 2021

INVESTIMENTO 
Gratuito

PARTICIPAÇÃO
Por convite

VAGAS
Limitadas

MODALIDADE
Online

Características

retomada
fortalece



PRINCIPAIS AÇÕES: Trilha 1 - Formação em gestão, estratégia de mercado e modelo de 

negócios. Trilha 2 – Comportamento Empreendedor, liderança e inovação.

RESULTADOS ESPERADOS: Formação em alto nível nos temas relacionados a gestão, 

inovação, liderança e modelo de negócios, totalizando 30 horas de capacitação; Aumento 

de competitividade em empresas geridas por mulheres; Fortalecimento da comunidade 

local de empreendedoras; Desenvolvimento local por meio dos pequenos negócios.

INDICADORES: Aumento de vendas, aumento na competência empreendedora; aumento 

de competitividade as micro e pequenas empresas geridas por mulheres.

PARCEIROS: Prefeitura Municipal e SEBRAE.

OBJETIVO: Preparar empresárias de micro e pequenas empresas para empreender e gerir 

melhor seus negócios.
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CONTATOS:  Agência do Empreendedor pelo telefone (42) 3621 3138 ou Whatsapp (42) 98417-5987
            Escritório Sebrae (42) 3626-7200.

PUBLICO ALVO: 
Empresárias vinculadas a microempresas e empresas de pequeno

porte que estejam dispostas a participar de jornadas de capacitação
 sobre gestão de empresas e comportamento empreendedor.

ABRANGÊNCIA: 
Empreendedoras do município de Guarapuava.

DATA:
julho a dezembro 2021

INVESTIMENTO 
Gratuito

PARTICIPAÇÃO
Por convite

VAGAS
Limitadas

MODALIDADE
Online

Caracteristicas

mulher
fortalece



PRINCIPAIS AÇÕES: Planejamento estratégico setorial; Formação Empresarial; Formação 

técnica de mão de obra; Apoio aos empreendedores; Desenvolvimento de estudos 

técnicos para implementar ações estratégicas que potencializem o setor de turismo de 

Guarapuava.

RESULTADOS ESPERADOS: Consolidação do Setor, Crescimento da densidade 

empresarial; Melhoria na gestão; Aumento de vendas; atração de novos clientes; 

fortalecimento de parcerias.

INDICADORES: Aumento da atração de visitantes, geração de empregos.

OBJETIVO: O projeto tem como objetivo o fortalecimento do setor de turismo de 

Guarapuava por meio do desenvolvimento dos empreendedores e das políticas públicas 

para o desenvolvimento setorial.
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CONTATOS:  Agência do Empreendedor pelo telefone (42) 3621 3138 ou Whatsapp (42) 98417-5987
            Escritório Sebrae (42) 3626-7200.

PUBLICO ALVO: 
Empreendedores que possuem produtos e serviços com potencial

e capacidade de desenvolvimento da atração novos clientes/turistas.
Desenvolvimento de potenciais empreendedores para o setor.

ABRANGÊNCIA: 
Empresas localizadas em Guarapuava,

 no setor urbano e rural.

DATA:
2021/2024

INVESTIMENTO 
Gratuito

PARTICIPAÇÃO
Aberto para o setor

VAGAS
Limitadas

MODALIDADE
Presencial + Online

Características

turismo
fortalece



PRINCIPAIS AÇÕES: Autodiagnóstico da gestão, consultorias de planejamento e plano de 

ação, workshops sobre tendências, planejamento, finanças, marketing digital e 

atendimento ao cliente e aplicação de cliente oculto com devolutiva ao empresário.

RESULTADOS ESPERADOS: Fortalecer e melhorar o comércio local, bem como posibilitar 

que os participantes tenham a visão clara sobre a gestão da sua empresa para que, com 

isso, possam traçar seus objetivos e metas embasado em dados, saber onde sua empresa 

está e conseguir se projetar para o futuro, tendo formação em alto nível nos temas 

relacionados a gestão do negócio, melhorando sua performance empresarial.

INDICADORES: Aumento de vendas, aumento na competência empreendedora; aumento 

de competitividade.

PARCEIROS: Prefeitura Municipal e SEBRAE.

OBJETIVO: Aumentar e fortalecer a competitividade do comércio local por meio

do aperfeiçoamento da gestão dos empreendimentos.
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CONTATOS:  Agência do Empreendedor pelo telefone (42) 3621 3138 ou Whatsapp (42) 98417-5987
            Escritório Sebrae (42) 3626-7200.

PUBLICO ALVO: 
ME e EPP do comércio Varejista de Guarapuava

ABRANGÊNCIA: 
Empresários de Guarapuava

DATA:
julho a dezembro 2021

INVESTIMENTO 
Gratuito

PARTICIPAÇÃO
Aberto para o setor

VAGAS
Limitadas

MODALIDADE
Online

Características

varejo
fortalece



Fomentar créditos,
redução de juros 
e auxílios financeiros.

fomenta
desenvolvido por



PRINCIPAIS AÇÕES:  Atendimentos aos empreendedores através dos agentes de crédito 

da Agência do Empreendedor e orientação ao crédito responsável.

RESULTADOS ESPERADOS: Aumento nos atendimentos e liberações de crédito pela 

Fomento Paraná.

INDICADORES: Acompanhamento semanal do número de financiamentos liberados 

através da Agência do Empreendedor. 

PARCEIROS: Fomento Paraná e Agência do Empreendedor.

OBJETIVO: Fomentar o acesso ao crédito orientado aos empreendedores do Município. 
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CONTATOS:  Agência do Empreendedor pelo telefone (42) 3621 3138 ou Whatsapp (42) 98417-5987

            Escritório Sebrae (42) 3626-7200.

PUBLICO ALVO: 
Empreendedores MEIs,  MEs e EPPs.

ABRANGÊNCIA: 
Empreendedores sediados na cidade de Guarapuava. 

DATA:
2021/2024

INVESTIMENTO 
Gratuito

PARTICIPAÇÃO
Aberto

VAGAS
Ilimitadas

MODALIDADE
Presencial + Online

Características

crédito
fomenta



PRINCIPAIS AÇÕES:  Abordagem pró-ativa, levando aos empreendedores recursos com 

taxas reduzidas e com a facilidade de aprovação. Apoiar as ações dos projetos Fortalece 

Digital, Turismo, Alimentos, Mulher e Retomada fornecendo aporte financeiro para 

subsidiar as ações e investimentos necessários. Trabalhar com uma política de apoio para 

a implementação dos planos de retomada. Aporte financeiro da Prefeitura Municipal para 

reduzir as taxas de juros, tornando o projeto viável ao empreendedor.

RESULTADOS ESPERADOS: Disponibilidade de recursos financeiros para os 

empreendedores da cidade, estimulando a retomada do crescimento empresarial e da 

economia local.

INDICADORES: Número de recursos liberados, com o acompanhamento mensal; avaliação 

das estratégias para aumento da captação de clientes.

PARCEIROS: SGC, Prefeitura Municipal e Agência do Empreendedor.

OBJETIVO: A expansão do acesso ao crédito, por meio da concessão de garantias aos 

empreendedores que buscam financiamentos nas instituições financeiras.

Programa Emprime | Apresentação | 2021

25
CONTATOS:  Agência do Empreendedor pelo telefone (42) 3621 3138 ou Whatsapp (42) 98417-5987

            Escritório Sebrae (42) 3626-7200.

PUBLICO ALVO: 
Empreendedores MEIs,  MEs e EPPs

e produtores de agricultura familiar.

ABRANGÊNCIA: 
Empreendedores sediados na cidade de Guarapuava.

DATA:
2021/2024

INVESTIMENTO 
Gratuito

PARTICIPAÇÃO
Por convite

VAGAS
Ilimitadas

MODALIDADE
Presencial + Online

Características

SGC
fomenta



PRINCIPAIS AÇÕES: Capacitação de empreendedores; adaptação de legislações 

municipais, capacitação da equipe interna da Prefeitura, reestruturação dos processos de 

compras da Prefeitura.

RESULTADOS ESPERADOS: Aumento da participação de empresas do município em 

processos licitatórios.

INDICADORES: Aumento na participação de empresas locais nas compras municipais. 

PARCEIROS: SEBRAE; Conselho Emprime; Prefeitura Municipal de Guarapuava. 

OBJETIVO: Alavancar o desenvolvimento local, mediante estímulo das empresas do 

município para participação em licitações públicas.
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CONTATOS:  Agência do Empreendedor pelo telefone (42) 3621 3138 ou Whatsapp (42) 98417-5987

            Escritório Sebrae (42) 3626-7200.

PUBLICO ALVO: 
Empreendedores MEIs,  MEs e EPPs

e produtores de agricultura familiar.

ABRANGÊNCIA: 
Empreendedores sediados na cidade de Guarapuava.

DATA:
2021/2024

INVESTIMENTO 
Gratuito

PARTICIPAÇÃO
Aberto

VAGAS
Limitadas

MODALIDADE
Online

Características

licitação
fomenta



Inovar em tecnologia,
projetos de inovação
e ecossistemas.

inova
desenvolvido por



PRINCIPAIS AÇÕES: Evento com Networking, palestras, exposições e um ambiente 

pensado no sucesso e na experiência dos participantes.

RESULTADOS ESPERADOS: Aproximar empresários a novas tecnologias, fortalecer o 

ecossistema de inovação, gerar networking, gerar negócios, desenvolver o ambiente de 

inovação na cidade.

INDICADORES: Número de empresas participantes, compartilhamento de tecnologia, 

acompanhar o número de Startups da cidade.

OBJETIVO: Aproximar os empreendedores das inovações e tecnologias que estão 

transformando o mercado mundial.
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CONTATOS:  Agência do Empreendedor pelo telefone (42) 3621 3138 ou Whatsapp (42) 98417-5987

            Escritório Sebrae (42) 3626-7200.

PUBLICO ALVO: 
Empreendedores de setores específicos,

ligados a nova economia, proporcionando acesso a inovações
 que permitam escalabilidade e aumento da atuação global.

ABRANGÊNCIA: 
Todas as empresas de Guarapuava

DATA:
2021/2024

summit
inova

INVESTIMENTO 
Gratuito

PARTICIPAÇÃO
Por convite + Aberto

VAGAS
Limitadas

MODALIDADE
Online

Características



PRINCIPAIS AÇÕES: Aporte de recursos no Fundo Municipal de Inovação. Oferecer 

soluções aliadas ao desenvolvimento tecnológico e inovação, promovendo a melhoria de 

processos, produtos e serviços com subsídio de até 90% nos custos de consultorias e 

desenvolvimento de tecnologias.

RESULTADOS ESPERADOS: Melhorar ou substituir processos para torná-los mais 

eficientes; Adicionar valor a produtos e serviços existentes para criar um diferencial de 

mercado, além de aumentar o valor percebido; Tornar as empresas mais competitivas 

com a implantação de novas tecnologias adequando as tendências de mercado.

INDICADORES: Número de empresas participantes, resultados alcançados em 

desenvolvimento de novos mercados através das atualizações tecnológicas e geração de 

empregos.

OBJETIVO: Contribuir para tornar as empresas mais competitivas no mercado e, assim, 

superarem desafios internos e externos.
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CONTATOS:  Agência do Empreendedor pelo telefone (42) 3621 3138 ou Whatsapp (42) 98417-5987

            Escritório Sebrae (42) 3626-7200.

PUBLICO ALVO: 
Empreendedores de setores específicos,

ligados a nova economia, proporcionando acesso a inovações
 que permitam escalabilidade e aumento da atuação global.

ABRANGÊNCIA: 
Empresas localizadas em Guarapuava,

 no setor urbano e rural. 

DATA:
julho a dezembro 2021

INVESTIMENTO 
Gratuito

PARTICIPAÇÃO
Por convite + Aberto

VAGAS
Limitadas

MODALIDADE
Presencial + Online

Características

inside
inova



PRINCIPAIS AÇÕES: Oferecer orientações especializadas de fácil acesso sobre as 

inovações que serão aplicáveis ao dia a dia das empresas.

RESULTADOS ESPERADOS: Proporcionar acesso a estratégias de inovação que sejam 

aplicáveis ao dia a dia das MPEs; Aumento da competividade; aumento de ações 

inovadoras e valor agregado; aumento de eficiência e lucratividade dos negócios.

INDICADORES: Número de empresas participantes, resultados alcançados em 

desenvolvimento de novos mercados através das atualizações tecnológicas.

OBJETIVO: Por meio de jornadas, fornecer aos empreendedores conhecimento 

especializado, rápido, eficaz e de fácil acesso sobre inovação, tecnologia e processos de 

gestão da inovação na MPE, aplicados ao dia a dia empresarial.
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CONTATOS:  Agência do Empreendedor pelo telefone (42) 3621 3138 ou Whatsapp (42) 98417-5987

            Escritório Sebrae (42) 3626-7200.

PUBLICO ALVO: 
Empreendedores de Guarapuava que desejam atualizar

 seus conhecimentos para inovar de forma simples 
e de rápida aplicação em seus negócios.

ABRANGÊNCIA: 
Empresas localizadas em Guarapuava 

DATA:
2021/2024

journey
inova

INVESTIMENTO 
Gratuito

PARTICIPAÇÃO
Aberto

VAGAS
Limitadas

MODALIDADE
Online

Características



PRINCIPAIS AÇÕES: Promover a integração inicial dos participantes do programa por meio 

de ações 100% online, desenvolvendo o espírito de times, organizando e formalizando 

as equipes. Desenvolver a ativação de ideias em atividades de “brainstorming” coletivos 

e colaborativos, criando uma visão de futuro inicial, visão esta focada em problemas e 

soluções práticas e viáveis.

RESULTADOS ESPERADOS: Criação de projetos de startups inovadoras que tenham 

potencial de incubação no Celeiro da Inovação, acompanhando os projetos selecionados 

até Dezembro de 2021, com consultorias voltadas para a validação de mercado.

INDICADORES: Número de projetos de startups participantes, número de projetos 

apresentados para a banca final, número de projetos incubados.

OBJETIVO: Contribuir para o desenvolvimento inicial na formação de startups com 

modelos de negócios inovadores que tenham potencial para serem incubadas no celeiro 

da inovação.
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CONTATOS:  Agência do Empreendedor pelo telefone (42) 3621 3138 ou Whatsapp (42) 98417-5987

            Escritório Sebrae (42) 3626-7200.

PUBLICO ALVO: 
Pessoas físicas, estudantes do ensino médio e superior,

 que tenham ideias de projetos inovadores
 e que desejam tirá-las do papel.

ABRANGÊNCIA: 
Pessoas físicas, estudantes do ensino médio

e superior de Guarapuava, no setor urbano e rural.

DATA:
julho a dezembro 2021

park
inova

INVESTIMENTO 
Gratuito

PARTICIPAÇÃO
Aberto

VAGAS
Limitadas

MODALIDADE
Online

Características



C O M U N I D A D E

o ponto de partida das empresas
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Realização:
Prefeitura Municipal de Guarapuava
Sebrae/PR

Coordenação do Programa EMPRIME
Sávio Denardi – Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação.
Ana Cláudia Klosouski Andrade – Agente de Desenvolvimento Local.
Agenor Felipe Krysa – Consultor Sebrae/PR

Especialistas
Agenor Felipe Krysa – Consultor Sebrae/PR
Ana Klosouski – Agente de Desenvolvimento Local.
Agustin Lombardi – Consultor credenciado Sebrae/PR
Elizete Huchak – Consultora Sebrae/PR
Marcos Ambrósio - Consultor Sebrae/PR
Nadia Terujimi - Consultora Sebrae/PR

Apoio Técnico
Josiane Prado – Sebrae/PR 
Ketelin Maria Silva – Prefeitura Municipal de Guarapuava

Secretarias Municipais:
Procuradoria  Geral 
Secretaria de Administração 
Secretaria de Comunicação 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação
Secretaria de Educação e Cultura 
Secretaria de Finanças
Secretaria de Habitação 
Secretaria do Meio Ambiente 
Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres 
Secretaria de Turismo e Eventos

Parcerias:
ACIG – Associação Comercial de Guarapuava
Agência do Empreendedor de Guarapuava
Casa da Indústria  - Sindusmadeira Guarapuava 
CDL – Câmara dos Dirigentes Lojistas de Guarapuava
Centro Universitário Guairacá 
Cilla Tech Park – Parque Tecnológico Cidade dos Lagos
Corpo de Bombeiros de Guarapuava 
CRC – Conselho Regional de Contabilidade do Paraná 
D.início - O ponto de partida das empresas
Fomento Paraná
INTEG - Incubadora Tecnológica de Guarapuava
SEBRAE-PR 
SESCAP – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis 
SGC Centro Sul – Sociedade Garantidora de Crédito
Sicredi -  Instituição Financeira Cooperativa 
Sincopuava – Sindicato dos Contadores de Guarapuava
Sistema Fiep 
Unicentro – Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná
UniGuairaca 
UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Estrutura do

Comitê gestor

DESENVOLVENDO GUARAPUAVA
ATRAVÉS DO EMPREENDEDORISMO.

E M P R E E N D E D O R  E M  F O C O

P R O G R A M A
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@PROGRAMAEMPRIME


