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O EVENTO 

A Feira do Empreendedor – FADBA é um projeto que está em sua 16ª edição e a cada 

ano vem ganhando uma nova roupagem, juntamente com os novos empreendimentos expostos, 

este modelo de atividade proposta possibilita ao estudante a de interação entre a teoria e a 

pratica, exercitando a criatividade e a pratica de gestão.  

Inicialmente este evento era exclusivamente realizado por discentes do curso de 

administração, sendo o 5º período responsável pela criação dos protótipos e o 7º período tendo 

a responsabilidade de organizar o evento, no entanto com o passar dos anos houve 

aprimoramentos e hoje a Feira tem a interação de outros cursos, trabalhando a 

interdisciplinaridade, contudo ainda é de responsabilidade dos formandos do 7ª período de 

administração organizar o evento e quesito obrigatório aos alunos do 5º período expor novas 

ideias na Feira, juntamente com os outros alunos de diferentes cursos.  

A 16ª Feira do Empreendedor – FADBA, tem o objetivo de promover a interação entre 

os alunos, empresários e comunidade, a fim de compartilharem experiências e reterem 

conhecimento, tendências e carência do mercado consumidor.  

Esse evento foi idealizado pela Faculdade Adventista da Bahia como forma de 

aprendizagem, e nada melhor do que a pratica com o mercado para que haja a exploração desse 

conhecimento técnico, o professor Ricardo Caggy é um dos incentivadores desse projeto e 

explica como ocorre a implementação dos stands dos alunos no evento, “Os alunos recebem 

um desafio no início do semestre, que é pensar um modelo de negócio, com o acompanhamento 

dos professores, eles realizam pesquisas de mercado para avaliar as potencialidades deste 

negócio, e trazem para a Feira um protótipo. Para a Feira acontecer, eles têm que articular os 

produtos, os fornecedores, conferir a qualidade, comercializar, garantir qualidade no serviço, e 

assim, podem analisar a aplicabilidade desse negócio no mundo real”. Por consequência, o 

evento vem se tornando mais atrativo e já ganhou espaço no calendário acadêmico. 

PROGRAMAÇÃO 

O evento tem como público alvo participação de alunos, professores, funcionários da 

instituição adventista, empresários locais e visitantes das regiões circunvizinhas, além do 
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evento expor e promover o empreendedorismo e as práticas necessárias para o funcionamento 

de um pequeno negócio ou startup, será oferecido em todos dos dia de Feira entrevistas, 

palestras, workshop, atrações culturais, musicais, premiações, momento benchmarking, espaço 

kids, enfim, o evento estará proporcionando ao visitante e expositor qualidade em todas as 

atrações e estruturas expostas. 

EXPECTATIVA DE PÚBLICO 

A cada ano a Feira ganha mais visitantes e expositores, ano passado (2017) na 15ª Feira 

do Empreendedor-FADBA houve uma circulação média de 700 pessoas por dia, em um período 

de 4 a 6 horas de evento, movimentando entorno de 25 a 30 mil reais, nos dias 30 de Abril a 03 

de maio no centro de convivência da Faculdade Adventista da Bahia. Esse ano (2018) tem-se a 

estimativa de 1.000 pessoas por dia visitando o evento e estimulando os novos projetos, também 

em um período de 4 a 6 horas de evento, tendo uma projeção financeira de 35 a 40 mil reais, 

entre os dias 29 de abril a 03 de maio, com base no faturamento anterior. E desta vez o local 

escolhido foi à parte externa do campus da Faculdade Adventista da Bahia, ao lado do prédio 

universitário, por proporcionar maior visibilidade e acessibilidade para a os visitantes, sendo 

assim a rentabilidade e o tamanho do evento se torna mais promissor. 

OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO 

  Abaixo contém algumas propostas e planos de patrício, no qual não restringe ao 

patrocinador propor um novo plano que se adeque ao seu interesse de participação: 

 

Você tem direito à: 

Plano 

Iniciante 

(R$ 200,00) 

Plano  

Médio 

(R$ 400,00) 

Plano 

 Moderado 

(R$ 600,00) 

Plano  

Master 

(R$ 800,00) 

Nome da marca na camisa do 

evento 

      

Banner da empresa no evento 

(fornecido pela empresa) 

      

Stand da empresa no evento        

Divulgação da empresa nas 

mídias sociais 

       

Marca nos panfletos, folhetos, 

cartazes e banner do evento. 
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Entrada ilimitada de convidados 

para o evento 

        

Locução da marca no evento         

Exposição e distribuição dos 

produtos 

     

Apresenta-se como realizador do 

evento 

     

Certificado de participação do 

evento na modalidade de 

patrocinador 

        

Até três publicações, fornecidas 

pelo patrocinador, na página do 

evento 

     

A marca no outdoor do evento      

 

OS BENEFÍCIOS PARA VOCÊ, PATROCINADOR. 

 Captação de novos clientes;  

 Demonstrar profissionalismo perante os clientes e empresários;  

 Propagação da marca;  

 Presença em eventos culturais e de incentivo a novos negócios;  

 Certificação do evento;  

 Ampliar o conhecimento da sua equipe de trabalho;  

 Oportunidade de divulgar e compartilhar suas experiências relativas ao tema do evento.  

 Diferenciar a sua empresa das demais através da geração de valor;  

 Visibilidade e divulgação nos meios digitais e impressos no evento.  

 

É com imenso prazer que o convidamos a ser nosso incentivador e patrocinador deste 

projeto tão importante para a cultura e educação do recôncavo, juntamente com a sua 

contribuição para estimular um mercado potencial, ainda pouco explorado; salientando que 

estamos abertos a propostas.  

______________________________________ 

Thiago Roberto da Silva 

Presidente  
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