


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 e inscrito como MEI

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 acima 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

PROPOSTA COMERCIAL DE PATROCÍNIO PARA PROJETOS 

SEGMENTADOS DO ESCRITÓRIO REGIONAL DO SEBRAE FRANCA



OBJETIVO

Apresentar a proposta da empresa participar como patrocinadora dos Projetos 
Estruturados nos segmentos de Comércio, Serviços, Indústria, Agronegócios e 
Turismo de realização pelo Sebrae Franca sendo 03 projetos por segmento, 
totalizando assim até 15 projetos/grupos fechados no ano 2021.



O EVENTO

Projetos dos segmentos acima citados ao longo do ano de 
2021 do Sebrae Franca e toda a sua região de atuação.



O EVENTO

Projetos com realização prevista a partir do 
mês de Junho de 2021.



OPORTUNIDADES

PARTICIPAÇÃO NOS PROJETOS

MÉDIA DE 15 EMPRESAS POR PROJETO (TOTAL 225 CLIENTES)

R$ 90.000,00



CONTRAPARTIDAS

• Direito de usar a marca de Patrocinador Oficial do Programa em materiais 
promocionais, impressos ou digitais próprios

• Apresentação do patrocinador na abertura e encerramento das trilhas de 
capacitação em dias alternados

• Menção do patrocinador oficial do programa em postagem nos grupos 
regionais do Facebook do Sebrae-SP (nos grupos referentes ao ER onde o 

vocacional será aplicado)



VINÍCIUS BARTICIOTTI LORENZINI
viniciusbl@sebraesp.com.br

Fone: (16) 3111-9909

OBRIGADO


