


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$ 81 mil

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

própria.

MICROEMPRESA

Receita bruta anual de R$ 81 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$ 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.



ABERTURA

 OFICINA GANHE MERCADO:

A oficina proporciona ao empreendedor e o potencial 

empreendedor, entender o ambiente de mercado em que 

atua, analisando clientes, concorrentes e fornecedores. A 

partir disso, elaborar estratégias de marketing para criação de 

diferenciais competitivos.

 OFICINA INOVE PARA GANHAR MAIS :

A inovação se apresenta como uma ferramenta para a 

criação de vantagens competitivas no mercado empresarial, 

Para isso, é importante que o empreendedor coloque em 

pratica ações inovadoras, em busca de aumentar o 

faturamento e a marca da empresa.



OBJETIVO

O evento irá proporcionar ao público, 

aumento de conhecimento para que 

possa ser aplicado na empresa, em 

busca de melhorar os resultados do 

negócio.

Além disso, proporcionar a interação 

entre os participantes, criando um 

ambiente de troca, ampliando assim a 

rede de contatos dos participantes.



O EVENTO

O evento será realizado:

• Escritório Regional do Sebrae de 

Araraquara

• Dia 21 de agosto

• Horário:  08:00 as 17:00 h

• Expectativa de público:  100 à 150 

pessoas



O EVENTO

Programação:

1. Oficina Ganhe Mercado: 08:00 às 12:00h;

2. Almoço: 12:00 as 13:00 h;

3. Oficina Inove para ganhar mais: 13:00 as 

17:00 h;



OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADE DE PATROCÍNIO:

 COTA OURO: Valores: R$ 1500 para MPE´s e R$ 3000 para MGE´s;

 COTA PRATA:  Valores: R$ 800 para MPE´s e R$ 1500 para MGE´s;

 COTA BRONZE: Valores: R$ 300 para MPE´s e R$ 600 para MGE´s



CONTRAPARTIDAS

COTA OURO:

• 1 mesa para exposição de soluções;

• Entrega de materiais ou brindes de divulgação;

• Disponibilidade de levar um banner institucional;

• Disponibilidade de levar um promotor de vendas;

• Apresentação de 3 minutos dos produtos e soluções 

da empresa



CONTRAPARTIDAS

COTA PRATA:

• 1 mesa para exposição de soluções;

• Entrega de materiais ou brindes de divulgação;

• Disponibilidade de levar um banner institucional;

• Disponibilidade de levar um promotor de vendas;



CONTRAPARTIDAS

COTA BRONZE:

• Disponibilização de um banner para institucional;

• Entrega de materiais ou brindes



LUIZ FELIPE SCARANTI NAVARRO
ESCRITÓRIO REGIONAL ARARAQUARA -

luizfsn@sebraesp.com.br
Fone: (16) 3303-2421

OBRIGADO


