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O Plano de Cooperação reúne esforços em diversas frentes para 

combater as fragilidades enfrentadas pelos setores 

de comércio, serviço e indústria no município de 

Mogi das Cruzes ante a crise do COVID-19, trazendo soluções de 

curto, médio e longo prazo.



AÇÕES EMERGENCIAIS
Venda mais / Pague menos

AÇÕES DE RECUPERAÇÃO
Captação de Vagas / Divulgação de Oportunidades / Qualificação Profissional

AÇÕES DE FORTALECIMENTO
Estímulos Setoriais / Programa “Quem é de Mogi, Compra em Mogi”



AÇÕES EMERGENCIAIS
VENDA MAIS

PLATAFORMA
VETRINA 2.0

Disponibilização da 
plataforma para

comercialização online
de produtos e serviços, 

com novas funcionalidades

TREINAMENTO
VENDAS ONLINE

Passo a passo para 
utilização da plataforma 

Vetrina, em vídeo, 
e capacitação em 
Marketing Digital

DRIVE THRU
E DELIERY

Ações conjuntas
e estruturadas para 

melhorar a logística de 
entregas dos produtos e 

retiradas no local



AÇÕES EMERGENCIAIS
GASTE MENOS

CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
Através de parcerias, 
oferecer sessões de 

consultoria online e gratuita 
em questões trabalhistas e 

tributárias

INCENTIVOS
FISCAIS

Estudar alternativas de 
flexibilização nas obrigações 

financeiras dos 
empreendedores

ACESSO AO 
CRÉDITO

Oferecer opções de linhas 
de crédito para 

empreendedores investirem 
na manutenção e 

crescimento do negócio 
(Banco do Povo)



CAPTAÇÃO 
DE VAGAS

Lançamento do 
Emprega Digital EMPRESAS 

para captação e 
encaminhamento de vagas 

de emprego.

CONEXÃO DE 
OPORTUNIDADES
Fazer o “match” entre 

empreendedores e 
empresas com maior 

agilidade, assertividade e 
transparência.

QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL

Para vagas de emprego com 
exigências técnicas, 

oferecer cursos rápidos em 
parceria com SEBRAE, 

SENAI, SENAC, entre outros.

AÇÕES DE RECUPERAÇÃO
Captar, qualificar e conectar.



ESTÍMULOS 
SETORIAIS

Conjunto de ações que 
possam ser personalizadas 

para atender diferentes  
setores da economia no 

município

QUEM É DE MOGI,
COMPRA EM MOGI
Programa de fomento ao 

comércio local, em parceria 
com o Sebrae, para 

capacitação e posterior 
conexão com indústrias

RODADA DE 
NEGÓCIOS REGIONAIS

Desenvolver ambientes de 
negócios regionalizados para 

estimular a conexão entre 
compradores e fornecedores 

localmente

AÇÕES DE FORTALECIMENTO
Esforços regionalizados



DETALHAMENTO PLATAFORMA VETRINA
A plataforma Vetrina, desenvolvida no Polo Digital, fez a 
doação de uma licença de uso para a Prefeitura Municipal 
de Mogi das Cruzes, via edital de chamamento público 
(regulamentada pelo decreto nº 19.276).

Em pesquisa realizada com 47 lojistas que utilizam a 
Vetrina regularmente, destacamos:

48%
Tem dificuldades com
Marketing e Divulgação

65%
Tem dificuldades com 
Entrega e Logística
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Assim, existe espaço para ampliação do uso da Vetrina, solução 

gratuita, que, aliada ao devido treinamento de sua utilização, 

garantirá que os setores afetados pela crise da COVID-19 se 

restabeleçam e cooperem para a retomada da economia no 

município.
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