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2010
NEGÓCIO A NEGÓCIO
Programa gratuito e continuado de 
atendimento e orientação empresarial que 
oferece diagnósticos e recomendações para 
microempreendedores individuais e donos de 
microempresas. Por meio de visitas, o Agente 
de Orientação Empresarial realiza um 
diagnóstico e sugere soluções para a melhoria 
do negócio.

SEMANA DO 
MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL
Evento anual que proporciona 

orientações e cursos gratuitos a quem 
ainda não formalizou seu negócio ou 

quer melhorar a sua gestão. 

ENCONTRO INTERNACIONAL
DE JORNALISTAS
Os encontros mostraram a dinâmica do 
jornalismo nos territórios da fronteira, com 
debate e propostas para ampliar a rede de 
contatos e acessar novos projetos para 
desenvolver a região.

2010
ATENDIMENTO 32 HORAS
Atendimento acessível (8 horas 
presenciais e mais 24 horas pela 
internet) a quem já é ou pretende 
ser empresário.
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PROLOCAL
Objetivo de promover o desenvolvimento 
territorial sustentável de 21 municípios por meio 
do empreendedorismo legal, com ações voltadas 
ao crescimento das micro e pequenas empresas. 
As ações se fortaleceram onde as prefeituras 
assumiram o compromisso de implementar a Lei 
Geral, proporcionando um ambiente de negócios 
mais favorável.

É uma instância institucional, autônoma 
e independente, de caráter mediador, 
pedagógico e estratégico, que acolhe 
as manifestações dos cidadãos, não 
solucionadas por outros canais de 
atendimento. O Sebrae criou a 
Ouvidoria em outubro de 2012.

MS SEM 
FRONTEIRAS 
PONTA PORÃ

CONSTRUÇÃO EXTENSÃO SEBRAE
CAMPO GRANDE/MS

INAUGURAÇÃO SEDE 
REGIONAL CONE SUL

OUVIDORIA

“Eu entrei no Sebrae. De lá para cá eu 
casei... ano passado nasceu meu filho, 
Tiago, que para mim é algo mais 
especial... até a evolução nossa como 
pessoa, porque o casamento é uma 
evolução, se manter casado é uma 
evolução, se manter no emprego é 
uma evolução, saber ponderar entre 
suas responsabilidades da família e as 
responsabilidades do trabalho é uma 
benção.” 
Luiz Aurélio 

Seminário empresarial "Brasil - Paraguai: Perspectivas
de comércio e investimentos na fronteira" e Encontro

dos Presidentes do Brasil e Paraguai


