


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

• OFICINA COMERÇAR BEM: FORMALIZAÇÃO

Sinopse:
A oficina tem como propósito criar as condições necessárias 
para que os participantes desenvolvam competências para 
conhecer os direitos e deveres da formalização do negócio; 
identificar os passos para formalização do seu negócio; refletir 
sobre as vantagens e benefícios da formalização e o risco da 
informalidade; predispor-se a formalizar o seu negócio; 
estabelecer metas para formalização de um futuro negócio



ABERTURA

• OFICINA PLANO DE NEGÓCIOS

Sinopse: Como colocar uma ideia de negócio no papel? A oficina 
Começar Bem - Plano de Negócios auxilia na construção dessa 
ferramenta valiosa para começar um novo negócio de forma 
planejada e estruturada



OBJETIVO

APROVEITAR A AGENDA DE EVENTOS DO ER BAIXADA

SANTISTA NAS OFICINAS E APRESENTAR AOS

EMPRESARIOS E POTENCIAIS EMPRESARIOS AS

PROPOSTAS DE PARCERIA E REPRESENTAÇÃO DA

EMPRESA EM NOSSA REGIÃO



O EVENTO

• Oficina Plano de Negócios
Local: ER Baixada Santista
Av. Washington Luis, 176
Expectativa 25 participantes
Datas da Oficina:
 28/11/2017 das 09h as 13h
 29/11/2017 das 09h as 13h

• Oficina Começar bem: 
Formalização

Local: ER Baixada Santista
Av. Washington Luis, 176
Expectativa 25 participantes
Datas da Oficina:
 10/11/2017 das 09h as 13h
 17/11/2017 das 09h as 13h
 24/11/2017 das 09h as 13h
 08/12/2017 das 09h as 13h



OPORTUNIDADES

TELA – OPORTUNIDADE DO PATROCÍNIO

(quantidade) DE ESPAÇO DE (quantidade) M² 

R$ (valor) POR ESPAÇO 

R$ 2.000,00 OFICINA COMERCAR BEM: FORMALIZAÇÃO E 

R$ 300,00 OFICINA PLANO DE NEGÓCIO



CONTRAPARTIDAS

• Espaço com mesa e cadeiras para atendimento ao cliente 
na unidade do SEBRAE-SP unidade Baixada Santista das 
09:00 às 13:00; 

• 10 Minutos de apresentação da empresa nas Oficinas; 
• Oportunidade de divulgar a marca para clientes da 

unidade que passarem no atendimento e participantes das 
oficinas. 



SILVIA DELLA MATRICE
silviadm@sebraesp.com.br

Fone: (13) 3208-0032

OBRIGADA


