
Com o Sebraetec você pode: 

Inovar mais 
Lucrar mais 

Crescer mais

O Sebraetec é para sua empresa evoluir, 
com a segurança da qualidade Sebrae!



Você está acompanhando 
empresas que estão se 

reinventando, crescendo, 
criando novos produtos, 

conquistando mercados...  

Mas em um 
cenário tão desafiador, 

como é possível? 

Com o Sebraetec sua 
empresa também pode ir 
mais longe.  
Um programa completo que ajudará 
a sua empresa a otimizar processos, 
produtos e serviços. 

Antecipe soluções para 
o futuro e saia na frente em 
tempos de pandemia.
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Encontrar 
caminhos para 

fazer melhor, 
mais rápido e 

com menos 
custo.

Com ideias inovadoras e 
os diferenciais competitivos 
certos, seu negócio poderá 
se destacar por soluções 
ainda mais eficientes, com 
alta qualidade e melhor 
aproveitamento de tempo, 
mão de obra e recursos. 

O INVESTIMENTO PARA 
REALIZAÇÃO DO SEU PROJETO 
SERÁ SUBSIDIADO EM 

70% DO VALOR TOTAL
PELO SEBRAE.
É A SUA OPORTUNIDADE PARA TIRAR
OS PLANOS DO PAPEL.
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Crie novas 
oportunidades 
a partir de um

novo modelo  
de pensar o 
seu negócio.
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A imagem da sua marca 
é construída em todos os 
pontos de contato.
Como você quer ser visto por seus clientes? Isto está de 
acordo com a maneira como o seu público enxerga a sua 
empresa? É através desta análise e de uma comunicação 
integrada que podemos construir soluções criativas 
em seus processos, gerando experiências únicas e 
aumentando sua presença perante o público-alvo.

design

Entenda em quais áreas 
podemos trabalhar juntos

para transformar os 
resultados do seu negócio.
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desenvolvimento
tecnológico

A tecnologia pode ser 
uma importante aliada como 
diferencial competitivo.
Além de facilitar os processos de gestão e inovar na 
materialização de produtos e serviços, é possível realizar 
uma tranformação digital completa. Por mais que seja 
um desafio acompanhar as inúmeras novidades que 
constantemente surgem no mercado, nós podemos te 
ajudar nessa missão. Já pensou em como utilizar tudo 
isso a seu favor?



O posicionamento 
do seu negócio envolve 
também questões sociais 
e ambientais?
Essa é uma exigência de mercado cada vez mais 
presente. Além de otimizar seus recursos faz parte da 
construção da imagem da sua marca. Com uma gestão 
sustentável e ações que promovem o cuidado com a 
natureza e bem-estar às pessoas, podemos agregar 
valor aos produtos e melhorar o relacionamento junto à 
sociedade.

sustentabilidade

Quer aumentar sua capacidade 
produtiva, reduzir o desperdício 
e conquistar maior confiança 
em seu consumidor? 
Vamos trabalhar juntos para que sua empresa esteja 
em plena adequação às normas e regulamentações, e 
desenvolver estratégias que vão desde o recebimento de 
matéria-prima até a disponibilização do produto ou serviço 
para o cliente final.

produção & qualidade

Entenda em quais áreas 
podemos trabalhar juntos

para transformar os 
resultados do seu negócio.
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Vamos traçar 
objetivos e usar 
as ferramentas 

certas para 
chegarmos lá.

Com o Sebraetec você conta com o apoio 
e assessoria dos melhores profissionais do 
mercado e a segurança de ter o Sebrae ao 

seu lado, olhando para o seu negócio.  
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processos produtos

A SOLUÇÃO 
QUE A SUA EMPRESA 

PRECISA

serviços

Novos conhecimentos, inovação e melhorias.
Novos cenários para sua empresa.
Lucrar mais, inovar mais e crescer mais. 



A CRIATIVIDADE 
PODE ESTAR

ONDE VOCÊ NEM 
IMAGINA.

design



design
Desde o rótulo daquele 
produto que você acha 
incrível ao ambiente que 
você visitou e não se 
esqueceu mais. 

Tudo isso, e muito mais, 
passa pelo design. 
Quando falamos em design e inovação, você 
associa a ideia com algo complexo que irá exigir 
ainda mais do seu negócio? 
Se este for o seu caso, está aqui uma boa notícia 
para você: inovar através do design está totalmente 
ligado ao conceito de simplificar. 

Design de 
produto, 
design de 
comunicação, 
design de 
serviço, 
design de 
ambientes. 

São inúmeras as 
possibilidades que 
este serviço oferece, 
com grandes chances 
de conquistar o seu 
consumidor e comunicar 
efetivamente o que você 
quer e precisa. 

Uma marca bem 
construída nos mais 
diversos pontos de 
contato tem mais 
oportunidades de 
conquistar seu público-
alvo, além de resultar 
em maior visibilidade, 
possível expansão e, é 
claro, valor agregado. 
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Resolver as coisas de maneira mais eficaz, 
de um jeito que simplesmente não foi pensado 
anteriormente. O design pode ser a ferramenta 
perfeita para aplicar novidades em sua empresa. 
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• Design de Fachada
• Design de Interiores
• Quiosque de Venda
• Vitrines e Expositores

Ambiente

• Branding
• Comunicação Visual
• Design de Rótulos
• Identidade Visual
• Sinalização

Comunicação

• Caderno de Tendências
• Desenvolvimento de Coleções

• Design de Embalagem
• Design de Produto Tridimensional

Produto

• Design e Melhoria de Serviços
• Design Sensorial

• Experiência do Usuário 
em Meios Digitais

• Passeio Virtual Online

Serviço

áreas
     do design

Quer saber mais? 
Acesse nosso site.

https://sebraepr.com.br/sebraetec/design/


desenvolvimento
tecnológico

SOLUÇÕES 

INOVADORAS PARA 

TRANSFORMAR A 

SUA REALIDADE.



desenvolvimento
tecnológico

Já parou para pensar que inovar 
não significa apenas criar algo do 
zero, como o desenvolvimento 
de um produto? Que entrar para 
a Era Digital é muito mais do que 
apenas ter um e-commerce?
Com a inovação é possível também encontrar novas 
maneiras de vender, entregar, produzir. Não fique para trás 
no mercado, garanta competitividade. Inove sempre.
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Quer saber mais? 
Acesse nosso site.

• Criação de Produtos Alimentícios
• Criação de Produtos 

Desenvolvimento
do Produto

serviços do

• Gestão da Inovação na 
Empresa

Gestão
da Inovação

• Estratégia para Novas Tecnologias 
• Prospecção Tecnológica

Planejamento
Tecnológico

• Aceleração em Ferramentas Digitais
• Criação E-Commerce ou Site de Vendas
• Criação de Website
• Desenvolvimento de Aplicativos
• Desenv. de Mídias Digitais de Comunicação
• Diagnóstico Prévio E-Commerce
• Identificação e Planejamento para Atuação 
em Links Patrocinados
• Planejamento para Presença Digital
• Planejamento para Busca Orgânica | Seo
• Realidade Aumentada para Pequenos Negócios

Transformação Digital

• Estratégias de Manejo de Moscas-das-Frutas
• Fertilização In Vitro (FIV) - Rebanho
• Inseminação Artificial por Tempo Fixo - IATF
• Melhoria Genética de Equinos (Cavalos)
• Monitoramento de Moscas-das-Frutas

Melhoria Genética
e Biotecnologia

desenvolvimento tecnológico

https://sebraepr.com.br/sebraetec/desenvolvimento-tecnologico/


QUER PRODUZIR MAIS E 

AUMENTAR SEUS LUCROS? 

ENTÃO VOCÊ PRECISA AVALIAR 

CADA PASSO DO SEU PROCESSO 

DE PRODUÇÃO. 

produção
  & qualidade



produção 
  & qualidade

Produzir mais não representa 
maior lucratividade. 
É preciso avaliar, mapear e projetar cada etapa do seu 
processo de produção, para otimizar pontos positivos e 
minimizar eventuais falhas e pontos de atenção. Com essa 
visão é possível obter excelentes resultados, que podem 
representar redução de custos, melhoria incremental de 
qualidade e, até mesmo, facilitar o acesso a mercados 
cada vez mais amplos. 
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áreas da produção
& qualidade

• Adequação ao PBQP-H
• Adequação ao Protocolo GlobalGAP
• Adequação Conforme CMMI, MPS
• Adequação da Área de Produção de Alimentos à Legislação Sanitária
• Adequação de Agroindústrias aos Serviços de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal e/ou Vegetal
• Adequação à Regulamentação da Produção Orgânica no Brasil
• Adequação e Plano de Controle de Indicação Geográfica - IG
• Adequação de Produtos para Certificação
• Adequação à NBR 15575:2013 | Desempenho de Edificações Habitacionais
• Adequação à NBR 16170:2013 | Qualidade do Pão Francês
• Adequação à Norma ABNT NBR ISO 13485:2016 | Dispositivos Médicos
• Adequação à Norma 9001:2015 | Gestão da Qualidade
• Adequação à Norma ISO 22000:2019 | Gestão da Segurança de Alimentos
• Adequação à Norma ISO/IEC 17025:2017 | Requisitos Gerais para a 
Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração
• Adequação à Norma ISO 27001 | Segurança da Informação
• Adequação à Norma ISO 21101:2014 | Turismo de Aventura
• Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC
• Boas Práticas de Distribuição de Hortifruti
• Boas Práticas de Fabricação | Alimentos e Bebidas
• Boas Práticas de Fabricação de Produtos Saneantes, Cosméticos e Perfumes
• Boas Práticas na Produção | Hortas e Pomares
• Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Gestão da Qualidade



• Auditoria em Boas Práticas - Segurança de Alimentos 
• Auditoria em Boas Práticas - Turismo
• Certificação Ambiental de Serviços Automotivos
• Certificação de Bem-estar Animal
• Certificação CMMI
• Certificação GlobalGAP
• Certificação ISO 9001:2015 –  Gestão da Qualidade
• Certificação ISO 22000:2006 – Gestão da Segurança de Alimentos
• Certificação ISO 13485:2016 - Dispositivos Médicos
• Certificação MPS 
• Certificação PBQP-H
• Certificação de Produtos
• Certificação de Produtos Orgânicos
• Certificação de Serviços Automotivos

Certificação / Inspeção

• Controle de Estoque 
• Lean na Cadeia de Suprimentos
• Planejamento Cadeia de Suprimentos

Cadeia de Suprimentos

Quer saber mais? 
Acesse nosso site.

2 8 2 9

• Automação Industrial | Parametrização 
• Avaliação de Loja 
• BIM - Aplicação do Método de Implementação de Softwares
• BIM - Consultoria para Acompanhamento de Projeto Piloto 
• BIM - Consultoria para Criação de BIM Mandate e Plano de Implantação
• BIM - Realização de Modelagem e Simulações de Projetos
• Boas Práticas Agrícolas
• Boas Práticas na Produção de Mel
• Boas Práticas no Segmento de Beleza
• Boas Práticas na Bovinocultura de Leite e/ou Corte
• Capacidade Produtiva
• Código de Barra
• Controle e Melhoria de Processos
• COVID-19 - Boas Práticas de Higiene e Biossegurança
• Custo de Fabricação do Produto
• Delivery - Estratégias
• Fichas Técnicas de Receitas Alimentícias
• Formatação de Franquia
• Layout Produtivo 
• Lean Construction
• Lean Farm
• Lean Manufacturing
• Manual Operacional do Franqueador
• PCP - Planejamento e Controle de Produção
• Pré-pesagem para Receitas Alimentícias
• Processos com Conectividade (IoT-Internet das Coisas)
• Processos de Governança em Meios de Hospedagem
• Produtividade na Produção de Mel
• Sistema 5S
• Sistema Kanban

Mapeamento de Processos• Calibração de Equipamentos 
• Ensaios (Produtos, Análise Microbiológica, Análise de Resíduos, PSQ)
• Implantação de Sistemas de Gestão Integrado
• Manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos
• Qualidade no Turismo / Turista Oculto
• Tabela Nutricional e Rótulo de Alimentos

https://sebraepr.com.br/sebraetec/producao-e-qualidade/


A REDUÇÃO 
DOS IMPACTOS 
NEGATIVOS PODE 
GERAR GRANDES 
OPORTUNIDADES.
AGREGUE VALOR 
À SUA MARCA. 
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sustentabilidade

Sabe aquela marca que 
você admira pelas boas 
práticas ambientais, sociais e 
econômicas? 
Com certeza fizeram o seu dever de casa e projetaram seu 
ecossistema interno pensando na sustentabilidade como 
um ativo para a sua empresa. 

A preocupação com tudo o que faz parte de sua empresa 
e que está ao seu redor é essencial para atrair e fidelizar 
os clientes certos. Uma administração consciente de 
recursos proporciona retorno econômico direto para a sua 
empresa, sociedade e meio ambiente. 
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Medidas como o gerenciamento de resíduos e sistemas 
sustentáveis para lidar com a água, o ar e o solo podem 
gerar economia a longo prazo, através de práticas como o 
reaproveitamento e o uso racional. Além disso, questões como 
eficiência energética atreladas à gestão da sustentabilidade 
podem auxiliar em aspectos como licenciamento ambiental 
e certificações para participar de processos competitivos, 
expandindo o cenário de atuação.

O bem-estar de colaboradores também precisa estar em 
pauta em ações de saúde e segurança no trabalho, tanto para 
garantir produtividade e motivação no público interno, como 
para demonstrar valores humanos para todos os públicos que 
envolvem a sua marca.



Quer saber mais? 
Acesse nosso site.

• Captação e Uso da Água de Chuva
• GEE - Inventário de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa
• ISA – Indicadores de Sustentabilidade de Agroecossistemas
• Otimização de Uso da Água
• Outorga de Água para Uso em Aquicultura
• Outorga de Água Subterrânea
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
• Sistemas Sustentáveis de Irrigação

Água, Ar e Solo

• Acessibilidade | Projeto de Adaptação de Espaço Físico
• Cadastro Ambiental Rural
• Implantação da Norma ISO 14001 2015 | Gestão Ambiental

Gestão da Sustentabilidade

• Adequação à Norma OSHAS 18001 / ISO 45001 - Saúde e Segurança Ocupacional
• LTCAT - Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho 
• PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
• PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
• PPRA + PCMSO - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
• Projeto de Combate a Incêndio e Pânico

Saúde e Segurança no Trabalho

• Diagnóstico Energético de Motores Elétricos
• Eficiência Energética
• Energia Eólica
• Energia Solar Fotovoltaica
• Potencial Solar Fotovoltaico
• PROCEL Edifica - Adequação para Etiquetagem

Eficiência Energética

• Aproveitamento da Biomassa
• Compostagem com Minhocas | Vermicompostagem
• Compostagem | Processamento de Matéria Orgânica
• Consultoria para Utilização de Biofertilizantes
• Gestão de Efluentes Líquidos
• Implantação de Biodigestores
• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
• Projeto de Fossas Sépticas
• Utilização de Resíduos Orgânicos

Resíduos
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áreas da sustentabilidade • Implantação de Avaliação de Impacto Social e Ambiental
• Licenciamento Ambiental
• Plano de Controle Ambiental
• Redução de Desperdício nos Pequenos Negócios

https://sebraepr.com.br/sebraetec/sustentabilidade/


Comece agora mesmo a 
implementar a inovação 
no seu dia a dia e garanta 
maior lucratividade.

Sebraetec 
é para sua empresa. 

Conquiste 
resultados ainda 

melhores. 
Entre em contato com o Sebrae 
ou solicite o seu atendimento pelo 
WhatsApp: (41) 99787-8003.



Quer saber mais? 
Acesse nosso site.

https://sebraepr.com.br/sebraetec/



