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Aumentar a competitividade de MPE, apoiando-as com soluções de inovação e
tecnologia para:

Inovar em produtos, processos, marketing e gestão organizacional;

Melhorar a qualidade de produtos e processos;

Aumentar a produtividade e a competitividade;

Corrigir padrões de trabalho;

Eliminar desperdícios e reduzir custos de produção;

Aumentar a eficiência energética;

Incentivar a calibração de equipamentos de produção;

Promover a ampliação de mercado e geração de empregos; e

Aumentar o faturamento e a lucratividade.



Serviços Tecnológicos Básicos

Serviços Tecnológicos Avançados

SEBRAETEC Inovação

SEBRAETEC Inova

Indicações Geográficas

INVESTIMENTO 2011/2013

R$ 787.554.500,00

META 2011/2013
47.500 atendimentos à MPE

Subsídio: Até R$ 5.000
Meta: 40.000 empresas

Subsídio: Até R$ 15.000
Meta: 7.500 empresas

Subsídio: Até R$ 45.000
Meta: 243 empresas

Subsídio: Até R$ 300.000
Meta: 596 empresas

Subsídio: Até R$ 140.000
Meta: 14 grupos de empresas



Principais Características das Linhas de Apoio

ESPECIFICAÇÃO
SEBRAEtec

Básico

SEBRAEtec

Avançado

SEBRAEtec

Inovação

(Edital) 

SEBRAEtec

Inova

(Edital)

SEBRAEtec IG
(Edital)

Nível de 

Complexidade

Baixo Médio Médio/alto Alto Alto

Necessidade de 

Recursos 

Financeiros

Baixo

(Até R$ 10 mil)

Média

(Até R$ 30 mil)

Alta

(Até R$ 90 mil)

Alta

(Até 600 mil)

Alta

(Até R$ 285 mil)

Prazo de Execução Curto

(Até 06 meses)

Médio

(Até 09 meses)

Médio/longo

(Até 12 meses)

Longo

(Até 24 

meses)

Longo

(Até 24 meses)

Foco de Inovação Empresa Empresa Empresa/Mercado Mercado Mercado

Meta 2011/2013 40.000 7.500 243 567 14. (grupos)



SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

PROJETOS DE INOVAÇÃO

ATUAÇÃO

Subsídio à MPE para a contratação de  

empresa prestadora de serviços tecnológicos 

com competência para :

-Realizar Diagnósticos e Clínicas 

Tecnológicas

-Aperfeiçoar Produtos e Processos

-Dar suporte à inovação empresarial

EXEMPLOS DE SERVIÇOS PRESTADOS

-Design de Produtos e Embalagens

-Consultoria em Eficiência Energética

-Elaboração de Marcas e Patentes

-Aperfeiçoamento de processos produtivos

-Certificação de Produtos 

-Workshops de Inovação

-Boas Práticas de Fabricação de Alimentos

RESULTADOS

-Aumento das vendas e da lucratividade

-Conquista de novos mercados

-Proteção da marca e de mercado

-Redução de custos e desperdícios  

-Busca pela inovação contínua

ATUAÇÃO

Seleção de projetos de inovação elaborados 

por pequenas empresas, com a participação  

ou apoio de Prestadoras de Serviços em 

Inovação e Tecnologia, tais como 

Universidades, Institutos de Pesquisa e 

Desenvolvimento, Empresas de Base 

Tecnológica, Consultorias Especializadas, 

dentre outras.

EXEMPLOS DE PROJETOS

-Desenvolvimento de Sistemas  de TI

-Desenvolvimento de Sites inovadores

-Aplicativos e Games para dispositivos móveis

-Desenvolvimento de Máquina/Equipamento

-Novos processos industriais

-Novos produtos  químicos e farmacêuticos

RESULTADOS

-Desenvolvimento de  novos mercados

-Aumento da Competitividade

-Compra e venda de patentes

-Transferência de tecnologia

ATUAÇÃO

Seleção de projetos de proteção industrial  

junto ao INPI, relativas à Denominação de 

Origem e Indicação de Precedência de 

produtos  oriundos de pequenas empresas 

de uma mesma região geográfica, feita 

mediante editais de chamada pública 

lançadas pelo SEBRAE

EXEMPLOS DE SERVIÇOS

-Elaboração e acompanhamento do 

processo até a fase de depósito/registro no 

INPI

-Aperfeiçoamento  do processo de gestão 

RESULTADOS

- Diferenciação dos produtos com reputação 

vinculada a territórios e proteção a 

genuinidade e a qualidade desses produtos; 

- Garantia da sustentabilidade do negócio do 

território/produto protegido;

-Ampliação do acesso a mercados;

- Viabilização da organização da produção e 

a busca do lucro coletivo.



Unidade de Acesso a Inovação e Tecnologia
www.sebrae.com.br/inovacao

Telefone (61) 3348-7323

Central de Relacionamento 
0800 570 0800

SEBRAE Nacional
www.sebrae.com.br

Grata pela atenção

http://www.sebrae.com.br/inovacao
http://www.sebrae.com.br/

