
PELA PRIMEIRA VEZ EM 
SÃO PAULO A FEIRA 
DO EMPREENDEDOR 
SEBRAE APRESENTOU 
NOVIDADES E REUNIU 
MUITOS EMPRESÁRIOS 
EM BUSCA DE 
APRIMORAMENTO E 
ATUALIZAÇÃO 

Feira do Empreendedor foi 
realizada no Expo Center 
Norte na capital paulista 

entre os dias 17 e 20 de no
vembro. O evento anual, que é uma 
iniciativa do Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas de São 
Paulo (SEBRAE-SP), acontece em to

do o País, mas em São Paulo foi a pri
meira e reuniu 35 mil visitantes que 
foram em busca de produtos, infor
mações e serviços para auxiliar a 
abertura e melhoria do negócio. Ao 
todo foram 189 expositores divididos 
em 11,5 mil m2 emais de 100 atrações 
como palestras, peça teatral e atendi
mento ao público. 

Quem visitou o evento pôde confe
rir a Loja Modelo, uma boutique sus
tentada por cinco pilares que devem 
estar presentes no dia a dia dos bons 
comerciantes, como os elementos de 
atração, organização da loja, dos pro
dutos, de conversação e estruturais. 
"O melhor caminho para ter sucesso 
no mercado, aumentar a produtivida
de e a competitividade é planejar ca
da passo, buscando orientação, lapi
dando o conhecimento e descobrindo 
novos nichos de mercado e oportu
nidades inovadoras de empreender", 
afirma o diretor superintendente do 
Sebrae-SP Ricardo Tortorella. 

Entre as atrações, foi possível co

nhecer o Café Web, local destinado 
para apresentar o recém lançado por
tal da entidade que conta com Bolsa 
Negócios on-line, cursos à distância 
e soluções para internacionalização 
(autodiagnóstico e cursos). Temas 
como competitividade, tendências e 
inovação foram abordados por espe
cialistas em palestras. 

O setor de cosméticos atraiu a aten
ção dos visitantes e interessados em 
abrir o próprio negócio na área. Oito 
empresas expuseram lançamentos 
de beleza e superaram expectativas. 
Entre os lançamentos estavam linhas 
de produtos com aroma de frutas ins
pirados e coleções internacionais. O 
momento foi de prospecção para os 
empresários. "Estava otimista, queria 
20 distribuidores cadastrados e conse
gui mais de 500 contatos", comemora 
Márcia Carvalho, da Fator 5. 

Adriano Freire, gerente nacional 
da Cazo, que lançou uma linha de 
maquiagem a base de minerais, sem 
conservantes, óleos e pigmentos or
gânicos, faz um balanço dos resulta
dos obtidos. "A linha se destacou de 
uma forma que agregou valor ao ra
mo que viemos apresentar nesta fei
ra: o de concessão de lojas e quios
ques. Imaginávamos cadastrar cinco 
franqueados e encerramos o dia com 
300 cupons resultantes de entrevistas 
bem interessantes". 

O evento fez parte do calendá
rio das comemorações da Semana 
Global de Empreendedorismo, perío
do em que 103 países realizaram ati
vidades simultâneas com objetivo de 
despertar a atitude empreendedora e 
marcar a importância do empreende
dorismo no desenvolvimento econô
mico do planeta. 
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