


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
POTENCIALPOTENCIALPOTENCIALPOTENCIAL EMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIO

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.

MICROEMPREENDEDORMICROEMPREENDEDORMICROEMPREENDEDORMICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALINDIVIDUALINDIVIDUALINDIVIDUAL (MEI)(MEI)(MEI)(MEI)

ReceitaReceitaReceitaReceita brutabrutabrutabruta anualanualanualanual dededede atéatéatéaté RRRR$$$$ 60606060 milmilmilmil

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

MICROEMPRESAMICROEMPRESAMICROEMPRESAMICROEMPRESA

ReceitaReceitaReceitaReceita brutabrutabrutabruta anualanualanualanual dededede RRRR$$$$ 60606060 milmilmilmil aaaa RRRR$$$$ 360360360360 milmilmilmil

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 EMPRESA DE PEQUENO PORTE EMPRESA DE PEQUENO PORTE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

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

SESSÃO DE NEGÓCIOS 2017

A Sessão de Negócios é uma ferramenta que foi concebida
para promover novas oportunidades de negócios, através de
eventos ágeis e dinâmicos entre todas as empresas participantes,
é um instrumento de estímulo e fomentação de negócios, vindo
a atender uma necessidade de integração empresarial entre os
setores da indústria, comércio e serviços de diversas regiões. Para
isso, o evento é organizado na forma de reuniões comerciais,
onde compradores e vendedores apresentam seus produtos
e/ou serviços em até 2 minutos.

Com isso traz a geração de novos negócios, além de
potencializar o conhecimento entre as empresas existentes em
uma determinada região.



OBJETIVO

Fomentar negócios e potencializar o 
conhecimento entre as empresas da região 

do Alto Tietê



RESULTADOS

SESSÃO DE NEGÓCIOS 2016

Média de Valor Venda – R$ 6.500

Estimativa de Negociação: R$ 100.000

VKT1
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VKT1 Valvernagues Kurth Tonn; 08/08/2017



RESULTADOS

FOTOS SESSÃO DE NEGÓCIOS 2016



O EVENTO

LOCAL : SESI BRAS CUBAS – Mogi das Cruzes 
DATA: 26/10/2017 

HORÁRIO: 09 ÀS 13 HORAS
ESTIMATIVA DE EMPRESÁRIOS: 150



O EVENTO

PERFIL DO PÚBLICO
Multisetorial – empresas de pequeno porte, 

microempresas e microempreendedores 
individuais



O EVENTO

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

8:30 - CREDENCIAMENTO
9:00 – ABERTURA OFICIAL
9:30 – INÍCIO DA SESSÃO

10:30 – COFFEE
11:00 – CONTINUAÇÃO DA SESSÃO

13:00 - ENCERRAMENTO



OPORTUNIDADES

CONTRAPARTIDAS

As empresas patrocinadoras terão sua 
marca atrelada ao evento e logo 

veiculado nos materiais de divulgação.  
Irão expor e comercializar seus 

produtos/serviços durante todo o evento, 
recebendo para isto um espaço no hall 
de entrada do evento, e apresentação 

na abertura do evento.  Esta participação 
possui uma cota parte de R$ 1.000,00 

(Hum mil reais), que serão pagos ao 
Sebrae-SP, por meio de contrato, 

podendo ser parcelados em até 10 vezes 
sem juros no cartão de crédito (visa e 

Mastercard). Será também disponibilizado 
mailing do evento e coffee break na 

abertura .



KURTH TONN

kurth@sebraesp.com.br

Fone: (11) 4723-4510

OBRIGADO


