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Balcão do Microcrédito

O Balcão de Microcrédito é um evento realizado em várias localidades do estado de São Paulo, que tem como principal objetivo

a disseminação das linhas de microcrédito existentes destinadas aos pequenos negócios. Consiste na participação das

Instituições financeiras com apresentações e atendimento individualizado com o publico alvo, ou seja empreendedores

informais, microempreendedores individuais e micro empresas.

O foco principal deste evento é aproximar as necessidades dos empresários com os produtos oferecidos pelas instituições

financeiras, principalmente as que possuem linha de crédito voltada a esse público.

É uma oportunidade real de ter os clientes segmentados com o mesmo propósito.



O Evento

75% de Pessoas Jurídicas

Microempreendedores individuais

Microempresas

25% de Pessoas Físicas

Empreendedores informais

Potenciais empresários

 Um período (manhã ou tarde) por evento, 

por localidade

 Uma palestra de Microcrédito com abertura 

para perguntas e respostas

 Atendimento nas rodadas de crédito com as 

instituições financeiras



Eventos Anteriores



Locais de Realização - Previsão 2017

 Araçatuba

 Araraquara

 Baixada Santista

 Barretos

 Bauru

 Botucatu

 Campinas

 Capital Centro

 Capital Leste I (Tatuapé)

 Capital Leste II (Itaquera)

 Capital Norte (Santana)

 Capital Oeste (Barra Funda)

 Capital Sul (Santo Amaro)

 Franca

 Grande ABC

 Guaratinguetá

 Guarulhos

 Itaquaquecetuba

 Jundiaí

 Marília

 Osasco

 Ourinhos

 Piracicaba

 Presidente Prudente



Cotas de Patrocínio

Balcão do Microcrédito



Cota Ouro

Contrapartidas

 Espaço de atendimento junto aos parceiros:

- mesa para atendimento

- exposição de produtos/serviços

- presença de promotor de vendas 

 Área reservada na entrada para exposição de 

produtos/serviços

 Espaço para apresentação da empresa na palestra

Investimento

Micro e Pequenas

Empresas

Médias e Grandes 

Empresas

R$ 1.250,00 R$ 2.500,00



Cota Prata

Contrapartidas

 Espaço de atendimento junto aos parceiros:

- mesa para atendimento

- exposição de produtos/serviços

- presença de promotor de vendas 

 Área reservada na entrada para exposição de 

produtos/serviços

Investimento

Micro e Pequenas

Empresas

Médias e Grandes 

Empresas

R$ 1.000,00 R$ 2.000,00



Obrigado!

Unidade Comercial
Sp-UnidadeComercial@sebrae.com.br

(11) 3177-4500

www.sebraesp.com.br


