O crescimento da sua
empresa começa aqui

FAÇA PARTE
DA AMPE
METROPOLITANA.
Associação dos Empreendedores de Micro
e Pequenas Empresas e dos Empreendedores
Individuais da Região Metropolitana de
Florianópolis.

ASSOCIE-SE!

CONHEÇA A AMPE

A AMPE Metropolitana (Associação Metropolitana de Micro
e Pequenas Empresas) foi fundada em 09 de abril de 2010.
É uma entidade que reúne empresas de diversos
segmentos econômicos comandadas por
empreendedores que agem associativamente em busca
de fortalecer as microempresas, empresas de pequeno
porte e os empreendedores individuais do mercado
regional, contribuindo para o aumento da competitividade
e do desenvolvimento profissional.
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CONHEÇA A AMPE

PILARES AMPE

Capacitação
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A Associação tem por objetivo primordial a
capacitação das empresas de micro e pequeno
porte, industriais, comerciais, agroindustriais,
tecnologia, turismo e de serviços, em seus
aspectos tecnológicos, gerenciais e recursos
humanos, através do estímulo e promoção do
associativismo, como mecanismo indispensável
para garantia de seus resultados.

Representatividade
A AMPE Metropolitana é a única entidade 100%
formada por micro e pequenas empresas.
Trabalha nas esferas municipais, estaduais
e nacional, auxiliando na criação de políticas
públicas em defesa de um melhor ambiente de
negócios para que quer empreender.

Relacionamento
Amplie seu relacionamento com o mercado.
Como associado da AMPE você terá acesso a
ferramentas de gestão e relacionamento com
outras empresas de vários segmentos de toda a
região metropolitana de Florianópolis.

Benefícios
Cuidar de você também é importante para nós.
Como levamos isso ao pé da letra, oferecemos
benefícios nas áreas da saúde, negócios, eventos
e convênios para você e para sua empresa.

CONHEÇA A AMPE

Conquistas
Fortalecem os
Empreendedores

F

ortalecer o empreendedorismo
em SC é o nosso principal
objetivo. Toda meta possui uma
jornada a ser percorrida para atingir
resultados significativos.
É com muita satisfação que
apresentamos as nossas conquistas
para você empreendedor fazer
crescer ainda mais o seu negócio.
A atual gestão da AMPE
Metropolitana, iniciada em maio
de 2016, trabalhou intensamente
para fortalecer os pilares da
representatividade, capacitação e
relacionamento da entidade.
O balanço positivo que fazemos tem
como base as melhorias concretas,
simbolizadas pela conquista da nova
sede, em 2017.

Em um local à altura do nosso
empreendedor, no centro de
Florianópolis, proporcionamos
atendimento de qualidade e
atividades de capacitação com todo
o conforto e infraestrutura.
Nossas capacitações, que este ano
serão ainda mais amplas, estão
focadas na efetiva melhoria da gestão
dos negócios dos empreendedores.
A AMPE também se preocupa
em ir aonde está o empresário
de micro e pequena empresa e o
microempreendedor individual.
Isso acontece com as dezenas de
edições de eventos nos bairros, onde
passamos todas as orientações,
desde as questões burocráticas até
as melhores formas de crédito.
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CONHEÇA
A A AMPE

Hoje somamos dezenas de serviços
e benefícios, como certificação
digital, planos médico e odontológico,
consultorias jurídica, contábil e
financeira, entre outras, além de
convênios com o Sebrae, Banco
do Empreendedor e vários outros
produtos e serviços.
Na atuação segmentada, vale
destacar a criação dos núcleos
de mulheres, jovens, cervejeiro,
motoristas de aplicativos,
profissionais de instalações e
serviços especializados.
A partir do núcleo dos cervejeiros
foi criada a rota turística Caminho
Cervejeiro, em parceria com a
União Cervejeira e apoio tecnico
do Sebrae/SC. Além disso, são
organizados anualmente festivais de
cervejas artesanais e workshops para
capacitar os produtores.
A AMPE também atua para aumentar
sua representatividade. Participamos
de congressos, reuniões com
lideranças do segmento e, de forma
muito especial, das articulações em
favor de uma legislação que melhore
em especial questões como a carga
tributária e o crédito.
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Tivemos ainda uma presença
institucional importante, por
exemplo, junto à Superintendência
de Desenvolvimento Econômico
da prefeitura de Florianópolis,
com grandes conquistas, como o
programa Juro Zero, emprestou mais
de R$ 1 milhão e 200 mil reais para
mais de 350 empreendedores, sendo
mais que 270 deles são associados à
AMPE.
Por tudo isso e pelo caminho
que ainda vamos trilhar, a Ampe
Metropolitana convida a todos
os associados a participarem
efetivamente da construção de sua
entidade. E aos não associados, para
que se somem aos nossos esforços.
Afinal, os benefícios são para todos.
E juntos somos mais fortes!

Um abraço,
Piter Santana
Presidente da AMPE
Metropolitana

CONHEÇA A AMPE

Abrangência
Tendo como sede a cidade de Florianópolis, capital do Estado de
Santa Catarina, a Região Metropolitana tem seu núcleo composto pela
conurbação de Florianópolis com municípios vizinhos, formando uma única
área urbana continua onde vivem mais de 1 milhão de pessoas, o maior
aglomerado populacional de Santa Catarina.

O núcleo metropolitano é composto pelas seguintes cidades:
1 Aguas Mornas
2 Alfredo Wagner
3 Angelina
4 Anitápolis
5 Antônio Carlos
6 Biguaçu
7 Canelinha
8 Florianópolis
9 Garopaba
10 Governador Celso Ramos
11 Leoberto Leal
12 Major Gercino
13 Nova Trento
14 Palhoça
15 Paulo Lopes
16 Rancho Queimado
17 Santo Amaro da Imperatriz
18 São Bonifácio
19 São João Batista
20 São José
21 São Pedro de Alcântara
22 Tijucas

Imagem capturada do Google Maps e adaptada.

Ao redor deste núcleo, há apenas 22 municípios com mais de 1 milhão de habitantes
e 150 mil empresas e MEIS.
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BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AO ASSOCIADO AMPE

VANTAGENS
EXCLUSIVAS
PARA ASSOCIADOS

AMPE
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BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AO ASSOCIADO AMPE

Visando garantir melhores condições para o empreendedor
de pequeno negócio se desenvolver, a AMPE sempre
busca proporcionar benefícios que complementem as
necessidades do empreendedor, fazendo com que sua
empresa tenha mais oportunidades para se estabelecer no
mercado e enfrentar a concorrência.

Confira aqui em detalhes os
benefícios que a AMPE oferece!
CERTIFICADO DIGITAL
O Certificado Digital garante autenticidade, confidencialidade, integridade
e não-repúdio às informações eletrônicas. O resultado de sua adoção é
segurança, redução de custos, sustentabilidade, comodidade e economia.
E é exatamente por conta destas características que o Certificado Digital
tem inúmeras aplicações. Uma delas, que promove diversos benefícios, é a
possibilidade de assinar qualquer tipo de documento com validade jurídica.
Temos 12 pontos espalhados pela região metropolitana de
Florianópolis, exclusivos para atendimento de certificação digital.

FAÇA SUA COTAÇÃO
http://www.ampemetropolitana.com.br/
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BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AO ASSOCIADO AMPE

COWORKING E LOCAÇÃO DE SALA PARA
REUNIÕES E TREINAMENTOS
A AMPE oferece uma ampla sala de reunião para locação de seus associados e de
quem precisa de uma estrutura completa. Possui também um novo espaço: o
Coworking, local com 24 posições de trabalho, moderno e com endereço no centro
de Florianópolis.
Associados possuem descontos para utilização destes serviços.
A sala dispõe de:
 Climatização e Isolamento acústico;
 Iluminação adequada para qualquer turno;
 Estrutura para reuniões com capacidade de até 6 pessoas; e
coworking com 24 posições de trabalho; wi-fi incluso;
 Disponibilidade para período manhã, tarde e noite;
 Copa com banheiro masculino e feminino;
 Condomínio com 2 elevadores e portaria;
 Região com vários estacionamentos em seu entorno.

Coworking
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Sala de Reuniões

Tem uma empresa de serviços?

Agora você pode contar também
com seu Endereço Fiscal na AMPE.
Para se beneficiar desse serviço, a sua empresa
contrata o serviço de endereço fiscal da AMPE
e já está autorizado para usar como referência
empresarial e fiscal.
Com o endereço fiscal na AMPE, você pode ainda
registrar sua empresa nos órgãos competentes e
divulgar nos seus cartões de visitas, folders, site,
entre outros, desde que o ramo de atividade seja de
prestação de serviço e não necessite de inscrição
estadual.
Temos planos de assinaturas super especiais
exclusivos para associados pessoa jurídica ou
física. Converse conosco e saiba mais!

SAÚDE
AQUIRA O SEU PLANO!
AQUIRA O SEU PLANO!

Para atender o empresário que ainda
não consegue adquirir um plano
de saúde em função do preço, a
AMPE desenvolveu um convênio com
clínicas da Grande Florianópolis para
atendimento aos associados com
preços mais acessíveis.
Clínicas Conveniadas

Região
Campinas/SJ.

Florianópolis e Região.

Florianópolis, Joinville e
Balneário Camboriú.
INSTITUTO CATARINENSE
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CLUBE DO ASSOCIADO AMPE

A SAÚDE DA SUA EMPRESA É
IMPORTANTE PARA NÓS
A AMPE Metropolitana possui parcerias visando oferecer planos de saúde
empresariais e proporciona diversas opções com os melhores preços para você
cuidar da sua família e de seus colaboradores.
 Abrangência Regional, estadual e nacional;
 Planos com mensalidade mais coparticipação e sem coparticipação;
 Coberturas ambulatoriais;
 Coberturas hospitalares com obstetrícia;
 Acomodação em enfermaria (com dois ou mais leitos) ou
apartamento (quarto individual com direito a um acompanhante);

Faça a contratação:
(48) 998271414 ou no e-mail comercial@ampemetropolitana.com.br

12

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AO ASSOCIADO AMPE

Tão importante quanto a saúde de seu
corpo, a saúde de sua boca também
precisa de cuidados. Pensando nisso,
a AMPE também possui convênio
odontológico para agregar ainda mais
qualidade de vida aos seus associados.
Planos a partir de R$ 9,80 com
coparticipação por beneficiário/mês.
AQUIRA O SEU PLANO!

Com apenas um titular, a empresa já
consegue aderir ao serviço.

http://www.ampemetropolitana.com.br/

Trabalhamos também com planos sem
coparticipação. Procure um de nossos
colaboradores e veja como adquirir mais
esse benefício.

Os associados da AMPE Metropolitana
agora tem condições diferenciadas
e atendimento personalizado para a
aquisição dos cartões benefícios Sodexo,
como cartões refeição, alimentação, vale
transporte e combustível.
Conheça as soluções oferecidas pela
Sodexo para aumentar a motivação e
retenção de seus funcionários, gerando
mais produtividade para sua empresa.

AQUIRA O SEU!
http://www.ampemetropolitana.com.br/
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BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AO ASSOCIADO AMPE

A AMPE Metropolitana em parceria com
o Banco do Empreendedor irá promover
atendimento visando o desenvolvimento
econômico e social, de forma orientada
e sustentável, por meio da oferta de
produtos e serviços micro financeiros.

ACESSE JURO ZERO
http://www.ampemetropolitana.com.br/

GARANTA SEU DESCONTO
http://www.ampemetropolitana.com.br/
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Umas das principais vantagens desse
benefício é o Juro Zero, um programa
de concessão de linhas de crédito
para Micro e Pequenas Empresas
para estimular ao desenvolvimento
econômico do município, além da
geração de emprego e renda.

O Sicoob Euro Vale faz parte do maior
sistema de cooperativas de crédito do
Brasil, um sistema que atua de forma
integrada, em rede nacional, presente
em todos os Estados e no Distrito
Federal.

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AO ASSOCIADO AMPE

Para assegurar o patrimônio e a
tranquilidade do empresário, de sua
empresa e de sua família, a AMPE, em
parceria com a NV Seguros oferece um
preço diferenciado para Seguros dos
mais diversos segmentos para garantir a
sua segurança.
Faça uma cotação sem compromisso
e veja as vantagens de adquirir essa
proteção.

FAÇA SUA COTAÇÃO
http://www.ampemetropolitana.com.br/

Com o objetivo de tornar mais fácil a vida
do empresário, a AMPE buscou uma
parceria com o Cartório de Protestos
onde o associado encaminha títulos
de dividas a protesto pagando
apenas o apontamento eletrônico de
cada dívida.
Também é possível consultar protestos
gratuitamente de maneira online.
Dessa forma, o processo de cobrança
e controle para o empresário fica muito
mais fácil.

CONSULTE AGORA!
http://www.ampemetropolitana.com.br/
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BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AO ASSOCIADO AMPE

O SEBRAE possui diversas soluções em
parceria com a AMPE METROPOLITANA
para
fortalecer
a
atuação
de
empreendedores e o crescimento de
seus negócios.
GARANTA SEU DESCONTO

Desde 1946, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial – Senac
é o principal agente de educação
profissional voltado para o Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do País.

GARANTA SEU DESCONTO

Seu
portfólio
contempla
cursos
presenciais e a distância, em diversas
áreas do conhecimento, que vão da
Formação Inicial e Continuada à Pósgraduação e permitem ao aluno planejar
sua carreira profissional em uma
perspectiva de educação continuada.

Agora você conta com um polo da
melhor EAD do Brasil segundo o MEC na
sua cidade! E para comemorar a nossa
chegada vamos oferecer até 35% de
desconto nas graduações durante
todo o curso.
GARANTA SEU DESCONTO
http://www.ampemetropolitana.com.br/
distancia.html
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Aproveite essa condição especial e
descubra por que faz toda a diferença ser
Unicesumar.

NÚCLEOS SETORIAIS AMPE

Núcleos
Setoriais
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NÚCLEOS SETORIAIS AMPE

NÚCLEOS SETORIAIS
Facilitar a relação empresário/fornecedor, estimular os empresários
a se auto-organizarem e a definirem as suas demandas, incentivar a
geração de empregos e aumentar a renda das empresas de micro e
pequeno porte. Estes são os principais objetivos do Programa de Núcleos
Setoriais que consiste na formação de núcleos de empresas de um mesmo
ramo de atividade que, sob a orientação de um consultor, se reúnem com o
objetivo de discutir problemas comuns a cada empresa e buscar soluções
conjuntas.
O empreendedor que adere a este projeto obtém resultados significativos,
como o crescimento dos negócios, desenvolvimento dos trabalhos de
capacitação e geração de vendas, além de agilidade na administração e
benefícios junto a fornecedores com descontos e concessões.
A consequência mais importante, no entanto, diz respeito à grande redução
da taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas que participam no
projeto. Com o desenvolvimento destas empresas, o atendimento e produção
também melhora significativamente, passando a oferecer muito mais opções
para os clientes, além de gerar mais empregos.
Atualmente a AMPE possui os núcleos:
 AMASC – Núcleo de Motorista de Aplicativo
 APIS – Núcleo de Prestadores de Serviços
 Núcleo de Saúde (clínicas médicas/farmácias/laboratórios
de análises clínicas/ fisioterapeuta/ cuidadores/ técnico em
enfermagem e técnico em massoterapia)
 Núcleo de Mulheres Empreendedoras
 Núcleo de Beleza e Estética
 Núcleo Cervejeiros
 Núcleo Jovem
VENHA PARTICIPAR DOS NÚCLEOS: Se você tem interesse em
participar deste programa ingressando em um desses núcleos ou
para formar um núcleo do seu setor, entre em contato com a conosco.
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CAPACITAÇÕES AMPE

Capacitações
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CAPACITAÇÕES AMPE

PALESTRAS
Em parceria com o Sebrae-SC e outros parceiros, oferecemos apoio
ao empreendedor individual, através de consultas, cursos online e
presenciais orientações. Atitudes que colocam você e sua empresa
para um futuro próspero. Associe-se na AMPE.

CONSULTORIAS
Começar um novo negócio, sempre implica grandes desafios e
experiência que muitas vezes o empresário não possui.
Para dar esse suporte tão importante para o associado, desde o
começo de seu negócio, a AMPE possui diversas consultorias que vão
contribuir para o crescimento saudável e sólido de seus parceiros.
 CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONSULTORIA JURIDICA
 CONSULTORIA FINANCEIRA
 ESAG JR
 Consultoria de Design e Moda
 Consultoria de Administracão
 Consultoria em Nutrição e Alimentação
 Consultoria em Engenharia Civil e Manutenção Predial
 Consultoria em Engenharia Mecânica, Análise de Máquinas
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CLUBE DO ASSOCIADO AMPE

Serviços para ajudar os empreendedores
com informações, gestão, capacitação e
divulgação do seu negócio
A AMPE Metropolitana tem uma ótima novidade, que vai
gerar mais negócios e vantagens para quem faz parte
da entidade. Trata-se do Clube do Associado, um serviço
de relacionamento que oferecerá descontos, benefícios
e promoções aos associados e a seus dependentes, em
estabelecimentos e profissionais conveniados.

Observatório das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores
Individuais da AMPE Metropolitana
observatorio.ampemetropolitana.com.br
O Observatório das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da AMPE Metropolitana
apresenta aos empreendedores e gestores públicos uma coletânea de indicadores de aspectos
econômicos, com informações estatísticas atualizadas trimestralmente e foco no setor que representa 98%
das empresas e 60% da geração de emprego e renda na região Metropolitana de Florianópolis.
O objetivo é a divulgação de informações estratégicas, tanto para tomada de decisões empresariais, como
para o planejamento de políticas governamentais.

Universo MEI
universomei.ampemetropolitana.com.br
O Universo MEI é um portal de soluções e apoio administrativo para o Microempreendedor Individual criado
pela AMPE Metropolitana, que oferece, Seguro de Vida para o empreendedor e podendo contratar para seus
familiares, disponibiliza Capacitações via on-line, uma Super Dica sobre gestão empresarial em vídeo
mensalmente, suporte via telefone e e-mail e possibilidade de realizarmos o pagamento da Guia DAS-MEI e
para você, além de auxiliar na realização da declaração anual do MEI. Deixando assim o empreendedor livre
para poder realizar suas atividades sem mais essa preocupação.

Classificados AMPE
classiﬁcados.ampemetropolitana.com.br
Classificados AMPE – Portal tem objetivo de oferecer aos nossos associados mais visibilidade para o seu
negócio. A empresa sendo associada a partir de 14,90 já ganha um anúncio gratuito, e ele ainda pode
impulsionar sua publicação para aparecer primeiro.
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O Clube do Associado agora é
CLUBE ND.
Esta parceria foi fechada há pouco tempo para oferecer mais benefícios ao associado, e o
melhor, GRATUITAMENTE.
NOVIDADES

 Clube ND (descontos em produtos e serviços)
 Divulgação da sua empresa oferecendo serviços e produtos, com descontos de 5%
até 70% para mais de 8 mil assinantes do CLUBE ND

 Acesso ao Jornal Notícias do Dia Digital
Para utilizar o aplicativo basta ir na lojinha de aplicativos do seu celular, fazer o
download do ND+ e começar a usar.

Veja o plano ideal para você.
Associe-se já!

Filiação Anual

Plano MEI

Plano MPE e EPP

Pagamento em valor
único na inscrição

Plano com foco no
microempreeendedor

Plano para microempresas,
empresas de pequeno
porte e grandes empresas
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R$ 14,90
Anual

R$ 15,00

R$ 30,00

Mensal

Mensal

R$ 182,50

R$ 365,00

Anual
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Anual

Obs.: Para planos MEI e MPE/EPP é disponibilizado gratuitamente um seguro
de vida no valor de R$ 19 mil apenas à um titular da empresa. O plano Filiação
anual (R$ 14,90) não é contemplado com este benefício.

Av. Rio Branco, 533, sala 601 | centro
FLORIANOPOLIS | SC | 88015-203
ampemetropolitana
www.ampemetropolitana.com.br

