
TRANSFORME SP
O QUE É O TRANSFORME SP?

 
É uma campanha de financiamento coletivo do Movimento Empresa Júnior

(MEJ) paulista, que foi criada para auxiliar micro e pequenas empresas
(MPEs) do estado de São Paulo a enfrentar o momento de crise causado pela
COVID-19, minimizando prejuízos, evitando demissões e até mesmo falências.

Através das doações consultorias gratuitas serão prestadas por empresa
juniores (EJs) dos mais diversos cursos e regiões. 

 
Cinco instâncias, uma federação e quatro núcleos regionais de EJs,

trabalharão juntas para articular empresas juniores, MPEs interessadas  e
patrocinadores para a campanha. Tudo isso para que pequenos negócios
possam manter suas atividades, inovar ou ainda conter danos durante a

quarentena. Doações e inscrições de micro e pequenos empresários
interessados podem ser feitas pelo site do Transforme SP.

QUAL FOI A IDEIA AO CRIAR O PROJETO? POR QUE AJUDAR MPES?
 

O projeto foi criado como uma resposta do MEJ Paulista contra a crise
econômica gerada pela COVID-19, o investimento é revertido duas vezes,

além de ajudar as MPEs, colabora com a educação empreendedora. Através
do financiamento coletivo realizado no site do Transforme SP e divulgado
por todo o Movimento Empresa Júnior Paulista, a ideia é arrecadar 240 mi

reais para a realização de 150 consultorias gratuitas realizadas por empresas
juniores. As consultorias serão realizadas nas áreas de marketing digital, site

e-commerce, mapeamento de processos, consultoria financeira,
planejamento estratégico, gestão de mídias, branding e consultoria jurídica. 

 
Ajudar os micro e pequenos empresários é reafirmar o compromisso do MEJ
com um estado e um país mais empreendedor, já que o SEBRAE aponta que

27% do PIB brasileiro é gerado por essas empresas.Qual é o intuito do
financiamento? Onde o dinheiro vai ser investido de fato?O financiamento

permite que tanto MPEs, quanto empresas juniores sejam beneficiadas,
garantindo perenidade de ambas. Além disso, garante que o projeto possa

atingir de fato atingir e auxiliar o máximo de micro e pequenos
empreendedores. Todo o dinheiro será revertido em educação

empreendedora, cobrindo custos básicos dos serviços prestados por
empresas juniores, permitindo que o micro e o pequeno empresário não

precise pagar nada pela consultoria.



TRANSFORME SP
COMO ESSAS CONSULTORIAS VÃO AJUDAR MPES?

 
As consultorias gratuitas serão voltadas para alavancar resultados, conter

danos e gerar inovação nesse período de quarentena. As empresas juniores
entregam com qualidade e vão poder auxiliar o pequenos negócios a se

adaptarem ao novo cenário de acordo com sua área de atuação e situação
atual, o objetivo é evitar fechamentos e manter as empresas rodando na
medida do possível. Caso a caso inscrito será analisado para conectar o
principal desafio da MPE com a empresa júnior correta para ajudá-la a

superar esse desafio, potencializando o sucesso da consultoria.

QUEM PODE COLABORAR COM A CAMPANHA?
 

Primeiro é importante lembrar que existem três formas de colaborar:
doando, indicando a plataforma de inscrição para micro e pequenos

empresários que precisem de auxílio ou divulgando a campanha em redes
sociais, para amigos e familiares. Quanto às doações, elas podem ser feitas

em qualquer valor no site, tanto por pessoas físicas, quanto por pessoas
jurídicas. Além disso, organizações públicas e privadas também podem

colaborar. Ou seja, qualquer um que se sensibilize e acredite no potencial das
MPEs e do MEJ como agentes de importância para a economia brasileira.

O QUE É EXATAMENTE UMA EMPRESA JÚNIOR?
 

São organizações, sem fins lucrativos, formados por estudantes do ensino
superior que, por meio de seu aprendizado acadêmico, realizam projetos e

consultorias de acordo com a área de atuação de seus respectivos cursos. As
empresas juniores tem o respaldo das universidades nas quais estão

inseridas, contando com o auxílio de um professor tutor e de todo o corpo
docente para entregar projetos de qualidade, colocando o que aprendem em

sala de aula em prática. Além disso, cobram valores abaixo do mercado,
cerca de 35% de economia em um serviço em relação às empresa seniores.
Os dinheiro investido nas EJs é revertido em gastos básicos e na educação
empreendedora. Hoje existem centenas de empresas juniores no estado de
São Paulo, das mais diversas áreas de atuação e nas mais diversas regiões,

todas têm o mesmo objetivo: tornar o Brasil mais empreendedor.


