
PATROCÍNIOS



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.



Promover a competitividade

e o desenvolvimento

sustentável dos pequenos  

negócios e fomentar o  

empreendedorismo para  

fortalecer a economia  

nacional.



Três pilares de atuação do
SEBRAE-SP



POTENCIAL EMPRESÁRIO
O Sebrae está pronto para apoiar todos os brasileiros que sonham  em andar com as 
próprias pernas e montar a sua empresa.

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)
Receita bruta anual de até R$ 81 mil
O Sebrae incentiva e apoia a formalização como Empreendedor  Individual de quem 
trabalha por conta própria.

MICROEMPRESA
Receita bruta anual de até R$ 360 mil 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Receita bruta anual de R$ 360 mil a R$ 4,8 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.

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.

Quem atendemos



Área de Atuação

População: 998.360 hab.

Área: 128 km²  (Lapa - 40,1 km²; 
Pinheiros - 31,7 km²; Butantã - 56,1 km²).

Empresas: 140.901 mil 

Concentração por setor:
Indústria: 18.650 (13%)
Comércio: 29.702 (21%)
Serviços: 92.030 (66%)

Subprefeituras
• Butantã
• Lapa
• Pinheiros

Território
• 15 Distritos



Sobre o Sebrae-SP



OBJETIVO

“Fortalecimento e o desenvolvimento dos empreendimentos dos

segmentos atendidos através de ações com foco em gestão

empresarial, inovação, tecnologia e acesso a mercados para

elevar a competitividade do público alvo.”

Atendimentos Setoriais



 Advogados

 Artesanato

 Alimentação fora do lar (bares e restaurantes)

 Beleza

 Construção civil 

 Dentistas

 Petshop

 Vestuário da moda

Segmentos de Atuação segundo semestre – 2018

Atendimentos Setoriais



Patrocínio
Vamos trabalhar juntos?

Benefícios para sua marca

 Divulgação direcionada ao seu público alvo e em 

determinada região;

 Relacionar a sua marca à educação empreendedora e 

como uma empresa parceira do SEBRAE-SP

 Oportunidade de marketing institucional e responsabilidade 

social;

 Oportunidade de ampliação da rede de contatos e 

negócios;

 Possibilidade de novas parcerias.



Contrapartida Patrocinador

PATROCÍNIO PARA  TODOS OS SEGMENTOS

• Uma mesa para exposição de soluções;

• Inserção do logo no looping da apresentação inicial das

atividades para o segmento;

• Vídeo institucional de 60 segundos ou fala de 03 minutos nos

eventos para o segmento;

• Banner institucional no espaço de exposição;

• Distribuição de folders e brindes.



Oportunidade de divulgação

SEGMENTO EMPRESAS ENCONTRO 1 ENCONTRO 2

ADVOGADOS 25 30/07 15/10

ARTESANATO 25 30/07 26/09

ALIMENTAÇÃO 25 24/07 07/08

BELEZA 25 06/08 03/09

CONSTRUÇÃO CIVIL 25 30/07 18/07

DENTISTAS 25 07/08 01/10

PETSHOP 25 01/08 01/10

VESTUÁRIO 25 06/08 11/09

DATAS SUJEITAS À ALTERAÇÃO



Exposição da Marca

PATROCÍNIO OURO – 08 PROJETOS

2 exposições por 
projeto TOTAL: 16 exposições

PATROCÍNIO PRATA – 04 PROJETOS

2 exposições por 
projeto TOTAL: 8 exposições



Investimento

PATROCÍNIO OURO – DE 05 a 08 PROJETOS

R$ 2.500,00 R$ 5.700,00

PATROCÍNIO PRATA – ATÉ 04 PROJETOS

R$ 1.500,00 R$ 3.400,00

INVESTIMENTO POR PORTE DE EMPRESA

MICRO E PEQUENAS MÉDIAS E GRANDES



SEBRAE-SP - ESCRITÓRIO REGIONAL CAPITAL OESTE
Tel.: 11 3803-7500


