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Entenda o SEBRAETEC 

O SEBRAETEC 

aproxima os dois 
atores essenciais para 
a inovação: os 

pequenos negócios e 
os prestadores de 
serviços tecnológicos. 

 Imagem (adaptada): https://goo.gl/OVZwF7  
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O SEBRAE possui prestadores 
de serviços tecnológicos 
cadastrados em cada uma das 
áreas de atuação 
apresentadas.   

As contratações são realizadas 
por meio de um Sistema de 
Rodízio de PST. 

 

 

 

Seleção dos prestadores de serviços 



SEBRAETEC 

 
PRODUTIVIDADE 

 
 

PROPRIEDADE 
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QUALIDADE 
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DESIGN 

 

Áreas de atuação 



Áreas de atuação 

Inovação 
Para garantir competitividade uma 
empresa precisa inovar sempre. Mas, 
inovar nem sempre é fácil e barato. 
Por isso, o SEBRAETEC disponibiliza: 
 
• Projeto para Captação de Recursos 

por Subvenção Econômica; 
• Estudo de viabilidade técnica e 

econômica (EVTE); 
• Prototipagem; 
• Gestão da Inovação e Criatividade 

em Produtos e Processos. 
 

 

Fonte: Portal SEBRAE 



Áreas de atuação 

Design 
Auxilia o empresário a pensar na 
aparência, funcionalidade e 
atratividade do seu produto ou 
da sua empresa. Com esse 
objetivo disponibiliza:  
 
• Design de Ambientes; 
• Design de Produto; 
• Design de Embalagem; 
• Design de Serviços; 
• Design de Comunicação. 

 
 
 

Fonte: Portal SEBRAE 



Áreas de atuação 

Propriedade Intelectual 
Aspectos tangíveis e intangíveis  
compõem a riqueza de um negócio. 
Para ajudar a proteger o que é o 
mais importante no  negócio e 
prover maior segurança competitiva 
o SEBRAETEC oferece: 
 
• Registro de Marcas; 
• Depósito de Patentes; 
• Registro de Desenho Industrial. 
 

Fonte: Portal SEBRAE 



Áreas de atuação 

Qualidade 
Seguir os padrões de qualidade 
exigidos pela sua clientela e 
estabelecidos em lei é o segredo para 
dar ao seu produto a confiabilidade 
exigida pelo mercado. 
  
Por isso, o SEBRAETEC oferece:  
• Programa de Gestão da Qualidade;  
• Avaliação da conformidade; 
• Normalização/Regulamentação 

técnica; 
• Análise Físico-Química. 

 
Fonte: Portal SEBRAE 



Áreas de atuação 

Produtividade 
Fazer mais com menos é o lema do 
empresário moderno, não importa o 
segmento. Para auxiliar o empresário 
neste desafio o Sebraetec oferece: 
 
• Mapeamento e Melhoria de 

Processo;  
• Layout Produtivo;  
• Gestão Tecnológica para Alimentos 

Seguros; 
• Planejamento e Controle de 

Produção; 
• Cadeia de Suprimentos. Fonte: Portal SEBRAE 



Áreas de atuação 
Sustentabilidade  
Exigida pelo governo, priorizada pelos clientes 
e visada pela concorrência.  
Nesta área o SEBRAETEC oferece: 
  
• Implantação dos Requisitos de Normas 

Técnicas; 
• Adequação Eficiência Energética; 
• Plano de Gestão de Resíduos Sólidos; 
• Avaliação para Adequação de 

Responsabilidade Social;  
• Normalização/Regulamentação técnica em 

Saúde e Segurança do Trabalho; 
• Avaliação para Adequação de QSMS; 
• Licenciamento Ambiental; 
• Plano de Controle Ambiental;  
• Certificações ISO; 
• Redução de Desperdício.  

 

Fonte: Portal SEBRAE 



SEBRAETEC 

Agronegócio 

Comércio 

Indústria 

Serviço 

Setores  



Modalidades 

Orientação  

•Baixa complexidade 
tecnológica; 
•Sem limites de 
atendimento por 
empresa. 

 

Adequação   

•Média e alta 
complexidade 
tecnológica; 
•Limite de 03 
atendimentos/ano.  



Quem pode contratar 

O programa atende à 
micro empreendedores 
individuais, micro 
empresas, empresas de 
pequeno porte e 
produtores rurais. 

Imagem: https://goo.gl/lnVDPL 



Por que contratar? 

Porte Subsídio SEBRAE Empresário 

Micro Empreendedor Individual 90% 10% 

Produtor Rural 90% 10% 

Micro Empresa 90% 10% 

Empresa de Pequeno Porte 90% 10% 

Excepcionalmente em 2017, frente ao cenário econômico 

atual, o SEBRAE/ES irá conceder um subsídio de até 90%. 

O valor referente à empresa poderá ser pago, na sua totalidade ou 
parte, por uma Âncora (Sindicato, Cooperativa ou Associação). 

Clique na tabela 



Como contratar 

Contatar o Gestor de Projeto Coletivo 
SEBRAE/ES - Unidade de Atendimento 
Setorial Industria. 

E-mail: atendimento.uasin@es.sebrae.com.br 

mailto:atendimento.uasin@es.sebrae.com.br


Como contratar 
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SEBRAE/ES - Unidade de Atendimento 
Setorial Industria. 
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Eduardo Simões – Gerente UASIN 

Unidade de Atendimento Setorial Industria 

eduardo.simoes@es.sebrae.com.br 
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