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Fundado em 14 de dezembro de 1988, o SIMPI- Sindicato da Micro e Pequena 

Indústria do Tipo Artesanal do Estado de São Paulo é uma entidade sindical patronal que, 
desde então, vem defendendo os interesses daqueles que representa, procurando levar 
benefícios que agreguem valor. Sua luta traz benefícios a todos os micros e pequenos 
empresários, associados ou não, proporcionando diferenciações em tratamento tributário, 
acesso a credito, dentre outros tantos temas de interesse da categoria. 

Sendo gerida por empresários de variados ramos e contando com o apoio de técnicos 
e consultores qualificados, o SIMPI atua com o conceito de comunhão de interesses, numa 
concepção muito mais abrangente do que apenas oferecer apoio sindical institucional, mas o 
de efetivamente prestar um suporte mais prático e objetivo na constituição, operação e 
desenvolvimento dos empreendimentos de seus associados. 

Assim, a entidade vem constantemente ampliando e aperfeiçoando sua rede de 
parcerias com renomados fornecedores, de forma a poder disponibilizar os mais variados 
produtos e serviços, com qualidade e custo compatíveis com o que os associados querem e 
realmente precisam. 

Ainda, tendo como finalidade o atendimento das necessidades não só de seus filiados, 
mas também todos os empreendedores e o público em geral, o SIMPI vem desenvolvendo e 
mantendo parcerias e convênios com os órgãos públicos da mais alta relevância, tais como a 
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP (Escritórios Regionais de São Paulo, 
Campinas, Bauru e Santo Anastácio), o Tribunal de Justiça de São Paulo (Núcleo de 
Conciliação), a Secretaria da Receita Federal - SRF (Apoio à Abertura de Empresas), a Caixa 
Econômica Federal- CEF (Crédito Produtivo), a Secretaria de Estado do Emprego e Relações 
do Trabalho - SERT - Banco do Povo Paulista (Micro Crédito), o Instituto de Pesos e Medidas 
do Estado de São Paulo- IPEM/SP (Metrologia), a Secretaria de Estado e meio Ambiente- 
SMA- CETESB, entre outros. 

O SIMPI também está credenciado e atuando oficialmente como Autoridade de 
Registro para validação e emissão de Certificados Digitais (e CPF, e CNPJ, e NF e - 
Conectividade Social CEF), no âmbito da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileiras). 

Além disso, o SIMPI atua nos mais diversos foros da sociedade civil, seja defendendo 
os interesses da categoria, seja levando sua contribuição para outras relevantes organizações, 
tais como o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República 
(CDES), o Fórum Permanente da Micro Empresa e Empreses de Pequeno Porte da Secretaria 
Especial da Micro e Pequena Empresa (FPMEEPP-SMPE), o Conselho do Banco de Povo 
Paulista, o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES) da 
Prefeitura do Município de São Paulo, entre outros. 

A entidade também está presente na mídia há mais de quinze anos, com um programa 
de TV próprio: "A Hora e a Vez da Pequena Empresa", que é veiculada semanalmente e em 
rede nacional, pela Rede Vida de Televisão e pelo Canal de Televisão Rede TV!, com o 
objetivo informar, esclarecer, defender e orientar os micros e pequenos empresários. 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/08/2018, p. 82 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br . 
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