
Proposta de Patrocínio

Encerramento 1º ciclo Programa ALI
Cases de Sucesso – E.R. Capital Oeste







Objetivo da Proposta

• O Sebrae-SP, que atua no desenvolvimento e fomento das micro e pequenas
empresas, traz para sua empresa uma oportunidade de visibilidade da sua marca
nos projetos que desenvolvemos.

• Apresentamos a proposta de patrocínio que propicia ampliação da rede de
contatos, networking, realização de novos negócios e novas parcerias através da
participação do 1º Encontro das Empresas do Programa ALI.

• As empresas poderão fazer um apresentação presencial dos seus produtos e
serviços, que serão restritas as empresas patrocinadoras.



Encerramento 1º ciclo Programa ALI
Cases de Sucesso – E.R. Capital Oeste

Data: 18 de novembro  de 2019

Local: WEWORK Perdizes

Endereço: Av. Nicolas Boer, 339 – 3º andar – Jd das Perdizes

Resumo: Evento de encerramento do 1º  ciclo do Programa ALI (Agente 

Local de Inovação), o encontro tem como objetivo gerar networking entres as 

empresas e apresentar os cases de sucesso do Projeto.

Público: 60 pessoas



Apresentação 

Projeto Agente 

Local de Inovação



Maio

2015

• 2º ciclo do 
Projeto ALI no 
SEBRAE/SP

• 18 mil clientes 
atendidos

LINHA DO TEMPO

• 1º ciclo do 
Projeto ALI no 
SEBRAE/SP

• Mais de 12 
mil empresas 

atendidas 
com soluções 
de inovação

1º ciclo 

SP

• Projeto Piloto

SEBRAE/PR

Início

ALI

2008 2012       2015        2017 2019

Dez

2017

• Média de 14,5% 

de aumento de 

lucro pós ALI

• Média de 21,1% 

de redução de 

custos pós ALI

• Média de 16,6% 

de aumento de 

faturamento 

Jan. 

2019

• Início 3º ciclo 

Projeto ALI



QUEM É O ALI?

• Profissional selecionado e 
capacitado pelo SEBRAE/SP

• Especialista em Gestão da 
Inovação e ferramentas de 
inovação

• Elo de ligação entre os 
diversos atores do 
ecossistema de inovação

• Principal responsável por 
internalizar a Gestão de 
Inovação nas empresas



Vantagens do 
patrocinador

• A empresa patrocinadora terá contato com potenciais clientes das micro e 
pequenas empresas da região Oeste de São Paulo;

• Possibilidade de  fechamento de novos negócios com a disponibilização de 
mailing; 

• Aumento na visibilidade com as empresas participantes do projeto;

• A marca da empresa patrocinadora estará associada ao reforço positivo de
um fornecedor que se preocupa com seus clientes e incentiva sua evolução
e, consequentemente reflete no desenvolvimento de toda a cadeia produtiva
(indústria, comércio e serviços).



Modalidade de patrocínio

• Cotas:

• OURO

- Uma mesa para exposição de soluções;

- Entrega de materiais e/ou brindes de divulgação;

- Disponibilidade para levar um banner institucional (no espaço de exposição);

- Disponibilidade para levar um promotor de vendas (no espaço de exposição);

- Apresentação de 3 minutos dos produtos e soluções da empresa. 

• PRATA

- Uma mesa para exposição de soluções;

- Entrega de materiais e/ou brindes de divulgação;

- Disponibilidade para levar um banner institucional (no espaço de exposição);

- Disponibilidade para levar um promotor de vendas (no espaço de exposição);



Investimento

Micro e Pequenas Empresas Valor

Cota Ouro R$1500,00

Cota Prata R$500,00

Médias e Grandes Empresas Valor

Cota Ouro R$ 2000,00

Cota Prata R$ 1000,00



Quer ser nosso patrocinador?
Siga os passos a seguir e se inscreva

ACEITE DA PROPOSTA DE PATROCÍNIO: Mediante a escolha da modalidade de patrocínio 

manifestar interesse por e-mail.

CONTRATO: Preenchimento e assinatura de contrato (CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM 

EVENTO E UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS E DE INSTALAÇÕES). Contrato PADRÃO Sebrae-SP.

SEJA UM PARCEIRO DO SEBRAE-SP: É preciso preencher um formulário on line com dados 

cadastrais. Enviaremos o link.

PAGAMENTO: Pagamento e emissão de recibo (Parcelamento em até 10 vezes no cartão de 

crédito, VISA, MASTERCARD e ELO)

EVENTOS: Todos eventos e propostas de patrocínio estão disponibilizadas neste link:

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/institucional/cursos-e-

eventos,a55d812ca826e510VgnVCM1000004c00210aRCRD

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/institucional/cursos-e-eventos,a55d812ca826e510VgnVCM1000004c00210aRCRD


Obrigado!

Roberto Godoi
robertofgj@sebraesp.com.br

Fone: (11) 3803-7529
WhatsApp: (11) 3803-528 
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