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O QUE É INOVAÇÃO 
PARA O SEBRAE?

Introdução de novidade ou 
aperfeiçoamento no ambiente produtivo e 
social que resulte em novos produtos, 

serviços ou processos ou que 
compreenda a agregação de novas 
funcionalidades ou características a 

produto, serviço ou processo já existente 
que possa resultar em melhorias e em 

efetivo ganho de qualidade ou 
desempenho.



COM O PROGRAMA SEBRAETEC, A MPE INOVA E LEVA A 
MELHORIA PARA O DIA A DIA DO PEQUENO NEGÓCIO!!

O Sebraetec atua em 4 áreas: 

Design | Produção e Qualidade | 

Sustentabilidade | Desenvolvimento Tecnológico

Acesso a 
FORNECEDORES 

especializados

Serviços 
tecnológicos para 

inovação

Subsídios nos
serviços de 

consultorias 
tecnológicas, 
metrológicos, 
avaliação da 

conformidade e 
prototipagem



SERVIÇOS TECNOLÓGICOS



ÁREAS TEMÁTICAS



QUEM PODE UTILIZAR?

MEI, Micro e pequenas
empresas com CNPJ

Produtores rurais, artesãos 
ou pescadores com 

registro/inscrição válidos 
em órgão competente

* Todos citados acima, desde que faturem até R$ 4,8 milhões/ano.



COMO O PROGRAMA FUNCIONA



Por que as minhas 
vendas não aumentam, 
se todos dizem que 
meus produtos são 
deliciosos?

Com a nossa 
consultoria em design, 
seu produto chega a 
mais clientes.

DESIGN



O ENCONTRO DA SUA EMPRESA COM O DESIGN

Melhorar a aparência do seu produto ou o ambiente de sua loja não apenas tem o objetivo de deixa-
los mais bonitos. No universo dos negócios, tudo, inclusive o aspecto, deve estar voltado à melhora 
dos resultados financeiros. O Sebraetec design te auxilia a pensar na aparência, funcionalidade e 
atratividade do seu produto ou da sua empresa.

É com esse objetivo que ele trabalha as áreas e temas:

Design de ambiente Design de comunicação Design de produtoDesign de serviço

Acesse as fichas técnicas em nosso site, na aba “Fichas Técnicas”
www.sebraepr.com.br/sebraetec



Como atendo mais 
pessoas sem contratar 
mais pessoas?

Encontrar a melhor 
resposta para aumentar 
a sua produtividade e 
qualidade é o nosso 
negócio.

PRODUÇÃO E QUALIDADE



O ENCONTRO DA SUA EMPRESA COM A PRODUTIVIDADE

Ainda hoje existem empresários que acreditam que, quanto mais sua empresa produzir, melhor ela 
está. Para ajudar a superar esta crença e aumentar o lucro, oferecemos o Sebraetec Produção e 
Qualidade. A iniciativa parte do princípio de que uma empresa deve, antes de qualquer coisa, 
ser eficiente. Fazer mais com menos é o lema do empresário moderno, não importa o 
segmento: indústria, comércio, serviço ou agronegócio. 

O Sebraetec possui um conjunto de serviços para auxiliar a sua empresa neste desafio. Entre 
algumas soluções, estão:

Gestão da QualidadeCadeia de suprimentos Mapeamento e 
melhoria de processos Certificação/ Inspeção

Acesse as fichas técnicas em nosso site, na aba “Fichas Técnicas”
www.sebraepr.com.br/sebraetec



Tem como reduzir 
gastos sem 
comprometer o meu 
resultado?

Nossa consultoria em 
sustentabilidade traz 
novas respostas para 
seu negócio.

SUSTENTABILIDADE



Se você acha que ser uma empresa sustentável significa gastar dinheiro apenas para ser bem 
visto pela sociedade, sem retorno financeiro, conheça o Sebraetec. Sustentabilidade e entenda 
como diversos empresários já quebraram esse mito.

Exigida pelo Governo, priorizada pelos clientes e visada pela concorrência, a sustentabilidade 
realmente é a tônica do mercado nesse início do século. Por isso, o Sebraetec tem um 
portfólio de serviços voltados às empresas que desejam se tornar sustentáveis. Alguns exemplos de 
temas:

O ENCONTRO DA SUA EMPRESA COM A SUSTENTABILIDADE

Gestão da Sustentabilidade Saúde e Segurança do 
Trabalho

Eficiência Energética Água, Ar e Solo Resíduos

Acesse as fichas técnicas em nosso site, na aba “Fichas Técnicas”
www.sebraepr.com.br/sebraetec



Como inovar no dia a 
dia da empresa?

Encontrar a melhor 
forma de fazer o 
desenvolvimento 
tecnológico da sua 
empresa é o nosso 
negócio

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Desenvolvimento 
tecnológico



O ENCONTRO DA SUA EMPRESA COM OS SERVIÇOS DIGITAIS

Para não ficar para trás no mercado e garantir competitividade, uma empresa precisa 
inovar sempre. Vender pela internet ou desenvolver uma estratégia digital são algumas das 
várias oportunidades de tecnologia para que empresas possam crescer, aumentando o 
número de clientes e, consequentemente, o seu lucro. Não importa o tamanho da sua empresa, 
inovar é uma necessidade de todos. Para vencer esse desafio, conte com as soluções do 
Sebraetec Desenvolvimento Tecnológico, são serviços para ajudar o seu negócio a estar 
cada vez mais conectado. Alguns dos temas oferecidos para essa área são:

Gestão da 
Inovação

Planejamento 
Tecnológico

Transformação 
Digital

Melhoria 
Genética

Desenvolvimento 
de Produto

Propriedade 
Intelectual

Acesse as fichas técnicas em nosso site, na aba “Fichas Técnicas”
www.sebraepr.com.br/sebraetec



Saiba 
como 
levar a 
inovação 
para sua 
empresa



Alcance os 
melhores 

resultados
com a

inovação





Inovação deve ser um imperativo para 
o desenvolvimento competitivo e 

sustentável dos pequenos negócios.

E o  Sebraetec é uma forma rápida e econômica
de levar inovação para dentro da MPE.   

Conte conosco!




