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
Apoio ao desenvolvimento

Fornecimento de subsídios para

Capacitação do empreendedor para atuar em um mercado

regional com programas e

elaboração de políticas públicas que

em que a concorrência está cada vez mais acirrada,

projetos nos quatro setores da

garantam ambiente propício para

fornecendo informações gerenciais, capacitação gerencial,

economia (comércio, serviços,

criação, desenvolvimento e

melhoria tecnológica, estudos de mercado, oportunidades

indústria e agronegócios)

consolidação das pequenas

para conhecer e conquistar novos nichos de mercado, no

empresas.

Brasil e no exterior.

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
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.

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.

ABERTURA

COTA PATROCINIO
Ciclo de capacitação com foco na
cadeia de suprimentos.
Atividades Síncronas e Assíncronas (em
formato EAD) realizadas entre abril/2021 e
setembro/2021.
*Datas sujeitas à ajustes

OBJETIVO

Apresentar soluções em produtos e serviços que
atendam as necessidades e os desejos dos clientes
participantes do ciclo de capacitação com objetivo
de fomentar a sustentabilidade financeira de elos da
cadeia de suprimentos ampliando a qualificação de
parceiros por meio de boas práticas de gestão e
inovação.

O EVENTO

Trilha de Capacitação
Foco no Empresário
(no dono da empresa)

Foco no Cliente

Foco nas Finanças e Processos

• Cursos EADs

• Cursos EADs

•

Palestra

• Tutoria

• Curso on line

•

Entrevista diagnóstica MEG

• Consultoria

• Tutoria

•

Consultoria de Planejamento

• Consultorias

Total de 74 horas / 40 vagas

INVESTIMENTO / OPORTUNIDADES

COTA DE PATROCÍNIO

R$ 30.000,00

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);
✓ Logomarca do Patrocinador no e-book no eixo temático do
vocacional, com distribuição via e-mail marketing no CRM
(alinhar com a UGSTD a customização de 1 e-book, incluindo o
logo dos patrocinadores).

OBRIGADO
Rogério Cardoso
rogerioc@sebraesp.com.br
Fone: (11) 4723-4510 opção 4
Sebrae-SP ER Alto Tietê (Mogi das Cruzes)

