


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$$$$ 81818181 milmilmilmil eeee inscritoinscritoinscritoinscrito comocomocomocomo MEIMEIMEIMEI

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

MICROEMPRESAMICROEMPRESAMICROEMPRESAMICROEMPRESA

ReceitaReceitaReceitaReceita brutabrutabrutabruta anualanualanualanual dededede RRRR$$$$ 81818181 milmilmilmil aaaa RRRR$$$$ 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 bruta anual bruta anual bruta anual acima de acima de acima de acima de R$ 360 mil a R$ R$ 360 mil a R$ R$ 360 mil a R$ R$ 360 mil a R$ 4,8 4,8 4,8 4,8 milhõesmilhõesmilhõesmilhões

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

TEMA DO EVENTO:

REINVENTANDO E INOVANDO O SEU NEGÓCIO

Palestrante: João Kepler



O PALESTRANTE

- Premiado como um dos maiores Incentivadores do ecossistema 
empreendedor no Brasil;
- Finalista do prêmio Spark Awards da Microsoft como Investidor Anjo do 
Ano 2013 e 2014;
- reconhecido como o Palestrante mais sintonizado com a Inovação e 
Convergência Digital no Brasil;
- INVESTIDOR ANJO: empreendedor que investe desde 2008; 
- Reconhecido como um dos conferencistas mais sintonizados com 
Inovação e Convergência Digital do Brasil; 
- Especialista em empreendedorismo, startups, marketing e vendas; 
- Lead Partner da Bossa Nova Investimentos; 
- Premiado como melhor Investidor Anjo do Brasil pelo Startup Awards; 
- Diretor na FIESP; 
- Escritor e autor e coautor de vários Livros, entre eles o [O vendedor na 
Era Digital], [Educando Filhos para Empreender] e [Smart Money]



OBJETIVO

• Apresentar aos participantes a importância da
inovação para melhoria do ambiente e para a
competitividade das empresas, da cidade e da região;

• Lançamento do programa ALI do SEBRAE/SP – Agente
Local de Inovação - O Programa tem o objetivo de
promover a prática continuada de ações de inovação
nas empresas de pequeno porte, por meio de
orientação proativa, gratuita e personalizada.



RESULTADOS

� 250 participantes;

� 150 empresas atendidas;

� 06 instituições presentes



O EVENTO

Local: OAB Araçatuba - Endereço: R. Venceslau 
Braz, 5 - Vila Sao Paulo, Araçatuba - SP, 16015-580

Data e Horário: 21/02/2018 das 19h00 às 23h00

Número estimado de participantes: 250



PROGRAMAÇÃO

19191919hhhh00000000 Abertura institucional

19191919hhhh05050505 Apresentação do Patrocinador

19h10 19h10 19h10 19h10 Apresentação com João Kepler - REINVENTANDO E INOVANDO O REINVENTANDO E INOVANDO O REINVENTANDO E INOVANDO O REINVENTANDO E INOVANDO O 
SEU SEU SEU SEU NEGÓCIONEGÓCIONEGÓCIONEGÓCIO

20202020hhhh30303030 Apresentação do PROGRAMA ALI

21212121hhhh10101010 Apresentação de case de implantação de inovação e debate

22222222hhhh00000000 Encerramento



OPORTUNIDADES

• Espaço para exposição de soluções da empresa;

• Entrega de materiais e/ou brindes de divulgação;

• Disponibilidade para levar um banner institucional

• Disponibilidade para levar um promotor de vendas



OPORTUNIDADES

Investimento: R$1.000,00

Obs: MPE= FATURAMENTO ATÉ 4.800.000,00/ANO



OPORTUNIDADES

Investimento: R$2.000,00

Obs: MGE= FATURAMENTO ACIMA: 4.800.000,00/ANO



OPORTUNIDADES

• Espaço para exposição de soluções da empresa;

• Entrega de materiais e/ou brindes de divulgação;

• Disponibilidade para levar um banner institucional

• Disponibilidade para levar um promotor de vendas

• Apresentação de 3 minutos dos produtos e soluções da empresa



OPORTUNIDADES

Investimento: R$1.500,00

Obs: MPE= FATURAMENTO ATÉ 4.800.000,00/ANO



OPORTUNIDADES

Investimento: R$3.000,00

Obs: MGE= FATURAMENTO ACIMA: 4.800.000,00/ANO



CONTRAPARTIDAS

�Alinhamento de sua  empresa com a Marca 

Sebrae-SP

�Divulgação da sua marca aos clientes do 

Sebrae-SP

�Entrega de materiais e/ou brindes no evento



FERNANDA SALVADOR ANTONIALI
fernandasa@sebraesp.com.br

EQUIPE GERAÇÃO DE NEGÓCIOS

Fone: (18) 3607-2970

OBRIGADA


