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Empreenda Rápido: conheça o programa
que te ajuda a desbloquear o seu sonho

t!@¡ffiffilG¡Et
tNovos desafios demandam criatividade, inovaÇão e muita coragem. Atiludes pârã reinventar ô seu negocìo ou para fäzer
com que o seu plano B se torne reaLídade. Agora, você t€m tudo o que precisava parâ abrìl ou arnpl¡ar Õ seu prcjeio.
Graçås a umå parceriâ do Governo de Såo påulo com o Sebrae-SP. vÕcè podê contar com o Empreenda RáÞìdo,
programa desênvolvìdo p¿ìrâ deixêr a suâ ideia êindâ maìs compet¡tivâ e proclutiva.

Pensda especialmente para produtores rurais, emprændedores informais. MEl, ME e empresâs de pecpeno pÕrte. ê
inicìativa ajuda na suâ profissionâliziìção. Como? Por meio de cursos teóricos e aulâs prát¡c¿ìs que ajudan a aumentar a
produtividâde dâ sua empreså, reduzir custos e. ãss¡m, melhorar o resultãdô do seu nêgócio. A6naL, senpre é tempo de
se fortaLecer e se preparar parâ o táo esperado momènto de crescer, náo é mesmo?

Se'/ocê âindê esta na informatidâde ou sonha em abrir o seu pröpr¡o negóc¡o. o Emprænda Rápido the )ferece cursos
que para que você compreenda como montar, reguiarizar e gerenciar a sua empres, tratando de asurtos que
realmente farão a diferençâ p¿râ o seu futuro.

Tudo isso de maneirå rapida, simptês e com o min¡mo dè burocräciâ possivel Confira o que o Enrpreenca Râpido pode
fðzer para Lhê ãjudar å realizar o seu sonho:

Oual¡ñcâção técnica
Pôra vocè. que'pretende se formalizar o quejá é formâüzado como MË], mâs náo possuì dominio técnìcs dâ suå âtiv¡dade,

Qualiñ€ção emprændedora
Acesso âo que existe de mais moderno parâ a gestão aplicâda âo seu negócio, com cursos que fârão tc{âl. diferença no
dia a dia do empreend¡nrento.

lnfolmção e simpl¡ficação para conseguir capital
Empreendedor informal produtor rural, MEl, ME ê EPP tèm acesso ås l¡nhas de ñnanciamenlo nas unidâles do
Sebrae-sP ou no Banco do Povo pautista, presente em 4Bo municip¡os de Säo Paulo.

Conhæimsto para vocè vender ma¡s
Aprenda a vender peiâ ¡nternet com o âpo¡o do Sebrae e de parce¡ros que conhtrem o caminho para vacê atra¡r e
fi detizar novos cljenles.

E aí, tà esperåndÕ o que parä desbloquear a próxima etêpâ dâ sua vida?
Acesse htþì,/,/www.desenvolv¡mentoeconomíco.sp.gov.br,/empreendârapido,/ e sãiba maìs.
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Y a Eearch Twitter

Governo de S. Paulo{}
@governosp

W(wt# Iireets & replies

Pinned Tweet

Governo de S. PaubO @governosp .

Novos desafios demandam criatividade, inovação e muita coragem,
Seja para reinventar o seu negócio ou para transformar o seu plano B em realidade.
agora você pode contar com o Empreenda Rácido e, assim, abrir ou ampliar o seu projeto.

Governo de S. Paub0 @gavemosp

Parceria entre o @governosp e o @sebraesp, a iniciativa oferece cursos teóricos e autas práticas
que ajudam a manter a produtividade da sua empresa, reduzir custos e, assim, methorar o
resultado do seu negócio.

Governo de S. Paulo Ø @governosp

Se você ainda está na informalidade ou sonha em abrir a sua empresa, o Empreenda Rápido
te qiuda a entender como montar. regularizar e gerenciar o seu próprio negócio.

Governo de S, PaubP @governosp

E aí, tá esperando o que para desbloquear a próxima etapa da sua vida?
Acesse http:,/wwwdesenvolvimentoeconomico.sp,govbr/empreendarapido./ e saiba mais.

#ËMPREËNDËR #GOVËRNODESP #5ËBRAE-SP #SEBRAE #EMPRËENDA #SEU NECÓCIO
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@
Governo de S, Paulo & @gavetnosp 2Ol\

Nåo se sent€ qualifiædo paB tGr o seu púpric negóc¡o? Tå dilícil de

mnseguir l¡beração de crédilo? Com o Empreenda Rápido, vocè ænla æm
todo o auxíl¡o para tiEr o plano B do papel e desbloquêar o future da sua

empresa. CußG de aprimoramênto e qua¡ifiÉçâ profissional, ajuda na

furutzação, infomação na hoE de ænsegu¡r æp¡tal e âpoìo do Sebrâe
paÞ afa¡r no'/os clientes. Acêsse

wr.,w.deËanvclvifr entoemnom'æ.sp. gov.Þd empesñdat âPdoi e siba ma¡s.

Wrnr:urændn
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Govemo è S. Paulo ø@gcve.nosrr 28h
Ntu s sre qüãl¡fi€do p€6 t(6 o $u p¡ópio nêgócio?Tá dlíd e degu¡r llb€rço
de qÉd¡to? Corn o Empænda Rápido, vocå @nl,a @ lod) o auílio paÉ tiBr o plano B do

Fpd € ds$lææe o nÍuõ da s@ €ñpræ- Cuffi da sFitlærenb € @|fr@ão.-.
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1.000 cutidas

golêrnosp

TEXTO DE APOIO

o Governo de são Paulo e o sebrae vão te ajudar aatrar efrdelizarnovos clientes! com o EmpreendaRápido,além de aprender a vender pela interne! você se formaliza de manei raráryidae sem burocracia e conta comcursos teóricos e aulas práticas que fazem toda a diferença para asua empresa.

E aí, ta esperando o que para desbroquear a próxima etapa dasua vida?Acesse http:llwww'desenvolvimentoeconomico.sp.go'*r.brlempreendarapido/ 
e saiba mais.
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DESELOQUETE>>oESBLOQUEtE>>

TEXTO DE APOIO

Novos desafios demandam criatividade, inovação e muita coragem! Seja para reinventar o seu negócio ou transformar aquele
plano B guardado no fundo da gaveta em realidade, você pode contar com o Empreenda Rápido para abrir ou ampliar o seu
projeto. Parceria entre o Governo de São Paulo e o Sebrae-SP, o programa oferece tudo o que você precisapara superar a

crise, aumentar a produtividade da sua empresa e, assim, vender mais.
E ai, tâ esperando o que para desbloquear a próxima etapa da sua vida?
Acesse http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.brlempreendarapido/ e saiba mais.06
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Desbloqueie

o seu futuro!

TEXTO DE APOIO

Parceria entre o Governo de São Paulo e o Sebrae-SP, o Empreenda Rápido é o programa de auxílio a infor-
mais, produtores rurais, microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte que buscam se reinventar e superar a
crise ou brasileiros que desejam tirar um projeto do papel. A iniciativr oferece tudo o que o empreendedor precisa para abrir
ou ampliar seu negócio. De qualifi caçáo profissional a auxílio a crédito, você pode contar com o Empreenda Rápido.
E aí, tit esperando CI que para desbloquear a próxima etapa da sua vid¿?
Acesse http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.brlempreendarapidol e saiba mais.

0 Êmpreenda
Rápido tem tudo
pra te ajudar
no seu proieto.

Et4PRffNDA
pÅPtÐ0

SÃOPAULO

0 Empreendo
Råpido tem tudo
pra te a,udar
no seu projeto.
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