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Feira do Empreendedor de Brasília abre um circuito nacional que receberá recursos 
da ordem de R$ 4 milhões. A Feira do Empreendedor da região Centro-Oeste, 
edição 2003, traz um desafio bem definido: ampliar número de expositores, atrair 
mais visitantes e capacitar um número maior de pessoas. Organizado anualmente 
pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro, Pequena e Média Empresa (Sebrae), a 
feira abre um circuito que será realizado em todo o Brasil. A intenção é estimular a 
criação do próprio negócio e multiplicar os canais de comercialização das micro e 
pequenas empresas. O evento que começou ontem e vai até domingo, recebeu 
investimentos da ordem de R$ 550 mil e espera atrair 15 mil visitantes e gerar R$ 
3 milhões em negócios. Para realizar a feira do empreendedor em todo o País o 
Sebrae investirá este ano R$ 4 milhões. Os eventos deverão atrair, este ano, cerca 
de 170 mil visitantes e ao todo, a entidade espera capacitar em torno de 40 mil 
pessoas em quase 200 cursos e mais de 140 palestras.  
 
"O nosso objetivo é aproximar o Sebrae dos candidatos a empreendedor e estar 
próximo do público em geral", diz o presidente do Sebrae Nacional, Silvano Gianni. 
Ele destaca que o papel da entidade é repassar o conhecimento para sociedade, e a 
feira é o momento onde isto se torna mais evidente. "O Sebrae está a disposição de 
todo mundo, queremos passar a educação empreendedora para milhões de 
pessoas", diz Gianni.  
 
As metas do circuito são ampliar de 920 para mil, o número de expositores; 
aumentar de 125 para 170 mil, a quantidade de visitantes; e capacitar 40 mil 
pessoas, ante 32 mil em 2002. Em Brasília, a feira ocupa uma área total de 18 mil 
m, com 280 estandes e 200 expositores. Serão 64 oficinas que vão ensinar desde 
como preparar comida chinesa e fazer lapidação de pedras preciosas, até produzir 
cosméticos, criar abelhas e confeccionar tapetes. O evento concentrará no mesmo 
espaço cursos, oficinas, palestras, exposição de máquinas e equipamentos.  
 
Será possível obter informações sobre microcrédito, tecnologia, artesanato, 
agronegócios, empreendedorismo, estratégia de marketing, novo código civil, redes 
empresariais e planejamento de uma empresa. O diferencial fica por conta do 
segmento de modernização e difusão tecnológica, que será ampliado. Haverá oferta 
de programas de atualização tecnológica, de design, de gestão ambiental e 
experiências de incubadoras de empresas. O ingresso custa R$ 3 ou um quilo de 
alimento não perecível, que será doado para o programa federal Fome Zero.  
 
Reformas  
 
No entender de Silvano Gianni as reformas tributária, trabalhista e da Previdência 
Social podem modificar o cenário de sobrevivência das pequenas empresas. "Não 
queremos favorecimento, queremos algo que seja justo para as pequenas 
empresas sobreviverem, gerando ocupação e renda", afirma. O Sebrae já está 
preparando propostas objetivas para apresentar ao governo. "Vamos apresentá-las 
para a sociedade, por meio da mídia e do Congresso", diz Gianni.  
 
Sobre o mercado da região Centro-Oeste, o presidente do Sebrae diz que é muito 
promissor. "Distrito Federal e Goiás são parceiros que testam as concepções do 
Sebrae Nacional. É um campo de testes que vem dando certo", afirma Gianni. Após 
Brasília, o circuito da Feira do Empreendedor segue para o Rio Grande do Sul, Acre, 
Tocantins, Paraíba, Maranhão e Espírito Santo.  
 



Serviço: Feira do Empreendedor Data: 23, 24 e 25/05, das 9h às 22h. Local: 
Pavilhão de Exposições, Parque da Cidade, Brasília.  
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