


QUEM SOMOS
O SEBRAE-SP é uma entidade privada e de interesse público, que apoia a abertura e expansão dos pequenos negócios e

transforma a vida de milhões de pessoas por meio do empreendedorismo.

Estas são algumas das razões pelas quais o SEBRAE tem uma missão clara e focada no desenvolvimento do Brasil, através da

geração de emprego e renda pela via do empreendedorismo.

NOSSA MISSÃO
Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para

fortalecer a economia nacional.

PILARES DE ATUAÇÃO

Capacitação do empreendedor para atuar em um mercado 

em que a concorrência está cada vez mais acirrada, 

fornecendo informações gerenciais, capacitação gerencial, 

melhoria tecnológica, estudos de mercado, oportunidades 

para conhecer e conquistar novos nichos de mercado, no 

Brasil e no exterior. 

Fornecimento de subsídios para 

elaboração de políticas públicas que 

garantam ambiente propício para 

criação, desenvolvimento e 

consolidação das pequenas 

empresas.

Apoio ao desenvolvimento 

regional com programas e 

projetos nos quatro setores da 

economia (comércio, serviços, 

indústria e agronegócios)



QUEM ATENDEMOS

POTENCIAL EMPRESÁRIO

Os potenciais empresários nos procuram para tirar dúvidas que poderão ajudá-los na definição dos

caminhos a serem percorridos - tributos, planos de negócios e investimento inicial, são alguns assuntos

bastante demandados por esse público.

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

Receita bruta anual de até R$ 60 mil

O Sebrae incentiva e apoia a formalização como Empreendedor Individual de quem trabalha por conta

própria.

MICROEMPRESA

Receita bruta anual de R$ 60 mil a R$ 360 mil

O papel do Sebrae-SP é colaborar na melhoria 

da gestão das pequenas empresas, por isso, boa 

parte das nossas soluções estão voltadas para a 

capacitação, desenvolvimento e abertura de 

novos mercados para as MPEs paulistas.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Receita bruta anual de R$ 360 mil a R$ 3,6 milhões

Não importa o ramo da micro ou pequena empresa nem há quanto tempo 

ela está no mercado, o Sebrae está sempre preparado para incentivá-lo a 

crescer cada vez mais.



ABERTURA

Gran FinALI: 

Encontro de Encerramento do Programa ALI 
Pequenas Empresas Grandes Oportunidades



OBJETIVO

• Apresentar os pontos relevantes do radar de inovação e ações 

para as empresas poderem dar continuidade no processo de 

implantação da inovação;

• Apresentar cases de sucesso do Programa ALI;

• Ampliar o network entre as empresas do Programa ALI;

• Estabelecer vantagens de negócios entre as empresas 

participantes do Programa;

• Dar visibilidade para as empresas de pequeno porte;



RESULTADOS

Foram realizados 2 encontros de empresários do Programa ALI, além do evento de 

lançamento.

I ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS DO PROGRAMA ALI
Ocorreu em 31/05, no escritório regional do SEBRAE Marília. 

O evento contou com a presença de aproximadamente 80 empresários de Marília 

e região com objetivo ampliar o network entre os empresários e estimular a 

parceria entre as empresas. 

II ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS DO PROGRAMA ALI
Ocorreu em 20/06, no Estoril Hotel em Marília. 

O evento contou com a presença de aproximadamente 90 empresários de Marília 

e região com objetivo de estreitar o relacionamento entre as empresas do 

Programa e fortalecer a rede de contatos.



RESULTADOS 

I Encontro de Negócios

Abertura do evento Palestra: Como inovar com parcerias estratégicas

Rodada de integração e parcerias



Depoimentos dos empresários

I Encontro de Negócios

“Nós que agradecemos pela oportunidade de participar de um seleto grupo de profissionais 
da equipe ALI e SEBRAE. O encontro foi encarado de forma positiva por mim e todos que tive 

o prazer de conhecer. Importante para o crescimento profissional no caráter comercial e 
individual. Estarei novamente nos próximos eventos”

Alexandre Furlan – Constrifur/Assis

“Maravilhoso encontro. Parabéns pela iniciativa!! E que venham muitos outros!!”
André Zanelato - Odontocompany

“Muito obrigado! Vocês são demais!!”
Ewerson de Lima – Uniflex Planet



RESULTADOS 

II Encontro de Negócios

Abertura do evento Palestra sobre o Prêmio Nacional de Inovação

Depoimento da finalista do Prêmio Nacional de Inovação Rodada de integração



RESULTADOS 

II Encontro de Negócios

Área de exposição das empresas

Integração dos agentes e empresários

Rodada de integração



Depoimentos dos empresários

II Encontro de Negócios



Gran FinALI

DATA: 28/11 das 19h às 22h

LOCAL: Alves Hotel
Rua 24 de Dezembro, 1236 – Centro / Marília-SP

PÚBLICO
• Empresários do Programa ALI (empresas de pequeno porte de Marília e região)
• Estimativa: 90 empresários



O EVENTO: Gran FinALI

PROGRAMAÇÃO

19h - Boas vindas

19h10 - Abertura SEBRAE
Ricardo Calil (Gerente SEBRAE Marília)

19h20 - Como utilizar o radar da inovação como ferramenta competitiva
Ana Claudia Lobato

20h - Histórias que inspiram
Cases de sucesso

21h20 - Dinâmica/Coffee de integração
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OPORTUNIDADES

Divulgação da empresa: Cota Diamante, Ouro, Prata e Bronze

03 Cotas Diamante, 04 Cotas Ouro, 05 Cotas Prata e 04 Cotas Bronze

COTA DIAMANTE: 600,00 / COTA OURO: R$ 400,00 / COTA PRATA: 350,00 / COTA BRONZE  150,00.



CONTRAPARTIDAS

Cota Diamante
• Apresentação da empresa (5min); 

• Divulgação no convite digital; 

• Inserção de folder nas pastas; 

• Espaço para exposição; 

• Logomarca no telão; 

• Sorteio de produto/serviço da empresa (opcional)



CONTRAPARTIDAS

Cota Ouro
• Divulgação no convite digital;

• Inserção de folder nas pastas;

• Espaço para exposição;

• Logomarca no telão;

• Sorteio de produto/serviço da empresa (opcional)

Cota Prata
• Divulgação no convite digital; 

• Espaço para exposição; 

• Logomarca no telão.

Cota Bronze
• Divulgação no convite digital; 

• Logomarca no telão.



Ana Claudia Lobato
anacl@sebraesp.com.br

Fone: (14) 3402-0739

OBRIGADA


