


FEIRA DO 
EMPREENDEDOR

A Feira do Empreendedor foi criada 
em 1992 e tornou-se um dos maiores 
e mais importantes eventos de 
empreendedorismo do país. Com 26 
anos de história, a feira é considerada 
uma vitrine, pois os interessados em 
abrir um pequeno negócio e os que 
desejam melhorar sua gestão tem 
acesso a todo o portfólio de produtos e 
serviços do Sebrae.
São centenas de capacitações, 
encontros de compradores com 
fornecedores, atividades de inserção 
de empresas no mercado digital, em 
um ambiente agradável e totalmente 
favorável para o incentivo ao 
empreendedorismo, melhoria da 
gestão e a geração de novos 
negócios.



OBJETIVO

Desenvolvimento de habilidades em 
gestão de negócios, acesso a 
capacitação empresarial e às informações 
técnicas que contribuam para promover a 
competitividade e sustentabilidade das 
empresas e negócios em potencial.

• Empreendedorismo
• Soluções em gestão
• Oportunidades de negócios
• Abertura e formalização de empresas
• Agronegócio
• Sustentabilidade
• Inovação e transformação digital
• Novos mercados e tendências
• Diversidade



26 anos ao lado dos empreendedores mineiros

Após o sucesso da edição 2017, a Feira do 
Empreendedor chega a sua 8ª edição. Ainda mais 
dinâmica, a feira reúne diversos especialistas e temas 
do universo empreendedor. 
Um ambiente moderno e criativo totalmente pensado 
para facilitar a troca de experiências e a interação entre 
empresas, empresários e futuros empreendedores.

Serão 4 dias inteiros e centenas de atividades –
oficinas, palestras, consultorias, lojas-modelo, 
ideias de negócio, novas tecnologias, etc. – para 
aperfeiçoar conhecimentos e transformar ideias em 
negócios bem-sucedidos.

Data
16 a 19 de outubro de 2019
de quarta à sábado

Local
Sebrae Minas – Av. Barão Homem 
de Melo 329 – Nova Granada – BH

Horário
14h às 22h

Público Alvo
• Interessados em abrir um 

negócio
• Microempreendedores 

Individuais
• Microempresas
• Empresas de Pequeno Porte

Estimativa de público
• 12 mil participantes presenciais
• 30 mil participantes na web



4 dias de evento 
32 horas de evento presencial
24h por dia de Feira Online 
Mais 12 mil m² na Sede do Sebrae

12 mil participantes presenciais +
30 mil participantes via web

Futuros empreendedores e donos 
de pequenos negócios

PARTICIPE DO MAIOR EVENTO 
DE EMPREENDEDORISMO DE 
MINAS GERAIS

Interação digital com 
participantes via APP da 
Feira

Interação com os 800 mil 
cadastros de empresários e 
interessados em abrir empresa 
em mais de 1 milhão de e-mails 
enviados  

Associe sua marca à Feira do Empreendedor e faça contato com o grande mercado de 
pequenos negócios e dos futuros empreendedores.



PATROCÍNIO

Só uma entidade com a força e a 
credibilidade do Sebrae Minas pode 
realizar um evento deste porte. Isso só 
é possível pela longa história de apoio 
e parceria junto aos empreendedores, 
entidades e parceiros. 
Aproveite esta oportunidade e 
participe junto com o Sebrae Minas de 
um dos mais importantes eventos do 
País.

• Associe-se ao maior e melhor evento de 
empreendedorismo e gestão 

• Interaja com micro e pequenas empresas e 
potenciais empreendedores (800 mil cadastros 
na base do Sebrae Minas + público visitante)

• Associe sua marca e imagem ao Sebrae e 
Temas – Empreendedorismo e Gestão

• Exponha produtos e serviços durante a Feira



ESPAÇOS
TEMÁTICOS

São espaços especiais com funções 
específicas na feira. Vão desde áreas 
temáticas até espaços de descanso e 
relaxamento. Além da localização 
privilegiada, eles foram pensados para 
oferecer aos patrocinadores a 
oportunidade de criar interações e 
ativações de marca com os 
participantes.
Confira os espaços e solicite uma 
proposta.

• Arena Inovação
• Espaço Interação
• Espaço Eu Empreendo
• Praça de Alimentação
• Espaço Zen
• Espaço Saúde
• Negócios Modelo Segmentados 



CONHEÇA OS NÚMEROS DA 
ÚLTIMA EDIÇÃO 

Feira do Empreendedor 
2017



4 dias de evento na 
Sede do Sebrae Minas

Mais de 9 mil visitantes

8 mil participações 
em capacitações 

30 expositores

Mais de 400 consultorias 
e atendimentos individuais

30 atividades transmitidas
ao vivo

Feira do Empreendedor
Última Edição - 2017



ATIVIDADES

• Orientação individual sobre abertura e 
gestão de negócios

• Atividades a distância: palestras ao vivo 
e conteúdo exclusivo nas mídias 
sociais.

• Consultorias temáticas 
• Mentorias 
• Mostra de Soluções e Oportunidades: 

área de exposição
• Networking
• Palestras e minipalestras
• Oficinas “Mão na massa”
• Seminários
• Stands com modelos de negócios 

variados

Mais de 400 atividades: 



Perfil do visitante

48%

52%

27 a 56
anos

47%

FEMININO

MASCULINO

FAIXA ETÁRIA

SEXO

NOVOS CLIENTES

Participantes

91% recomendariam a Feira *

60% afirmaram que houve melhorias nos seus
negócios após a Feira **

* Fonte: Pesquisa de Reação
**Fonte: Pesquisa de Impacto - 90 dias depois



Expositores
90% dos expositores afirmaram que
seus objetivos foram atendidos. *

40% afirmaram que as vendas da empresa
aumentaram após participação na Feira. **

82% consideram que a empresa ficou mais
conhecida no mercado devido à exposição. **

* Fonte: Pesquisa de Reação
**Fonte: Pesquisa de Impacto - 90 dias depois



DIVULGUE MARCA, PRODUTO
OU SERVIÇO

Marque uma reunião para conversarmos 
sobre EXIBIÇÃO DE MARCA ou seu 
PROJETO ESPECIAL

Clique aqui para agendar uma visita.
CONTATO COMERCIAL

Gabriela Godoy  

Gestora da Feira do Empreendedor Unidade de 
Relacionamento com Clientes

(31) 3314-2828     gabriela.godoy@sebraemg.com.br

Rafael Tunes  

Unidade de Gestão de Soluções e Comercialização
(31) 3379-9140    rafael.fonseca@sebraemg.com.br

https://www.feiradoempreendedormg.com.br/patrocinio
https://www.feiradoempreendedormg.com.br/patrocinio
mailto:gabriela.godoy@sebraemg.com.br
mailto:rafael.fonseca@sebraemg.com.br
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