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
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 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

26º ENCONTRO DE MULHERES
EMPREENDEDORAS – ZONA SUL

OBJETIVO
Um evento voltado ao empoderamento feminino por meio do Empreendedorismo.
O encontro de mulheres tem por objetivo capacitar as empresárias sobre boas práticas de
gestão e também sobre temas centrais para o sucesso no empreendedorismo.
O encontro é divido em duas partes, sendo a primeira com foco em gestão, sempre com um
profissional para abordar temas como:
Gestão Financeira;
Marketing;
Gestão de Pessoas e etc.
A segunda parte do encontro aborda temas atuais e impactantes para a boa gestão, alguns
temas:
Comportamento Empreendedor
Networking
Redes Sociais e etc.
Reservamos um espaço para a troca de cartões e networking, um momento para fazer
negócios.
O encontro de mulheres já está na sua 26º edição, sendo um verdadeiro sucesso.

PUBLICO ALVO

• Público Alvo
• Empresárias
– MEI – Faturamento de até R$ 81.000,00
– ME – Faturamento de até R$ 360.000,00
– EPP – Faturamento de até R$ 4.800.000,00
• Potenciais Empresárias
• Executivas
– Mulheres que atuam no mercado de trabalho em posições
estratégicas para o negócio

O EVENTO

AONDE?

PROGRAMAÇÃO:

Data: 21/03/2019
Horário: 18h30 às 22h00
Local: Senac largo 13 - R. Dr. Antônio Bento, 393 Santo Amaro
Responsável: Camila Ribeiro Gonçalves

Estimativa de 115 pessoas

18h30 - Credenciamento
19h00 – Pitch dos Apoiadores e Apresentação
19h30 – Palestra Principal
20h30 – Dinâmica Network
21h30 - Encerramento

OPORTUNIDADES

Espaço do Patrocinador
•

Espaço contendo 1 mesa de 70cm
por 70cm para exposição de
produtos;

•

Cadeiras para acomodação do
patrocinador e cliente (3 cadeiras
por patrocinador);

•

Espaço para exposição de Banner
com tripé;

•

3 minutos para apresentação
institucional da empresa a todos os
empresários participantes;

TELA – CONTATO DO
ESCRITÓRIO REGIONAL

OBRIGADO

