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Instrumento de aproximação entre as 

MPEs (setores da indústria, comércio, 

serviços e agronegócios) e os 

fornecedores de serviços tecnológicos 

(Instituições de Ciência, Tecnologia e 

Inovação – CT&I).  



 

 
  

  

  

  

  

   

      

      

 

Identifica necessidades das 

MPEs em tecnologia e 

inovação  para melhoria nos 

processos ou produtos. 

Aciona a Rede e coloca à 

disposição das Mpes  

atendimento customizado, 

técnico e tecnológico 

especializado  “subsidiado”. 

Cadastra Empresas e 

Instituições que oferecem 

soluções em inovação e 

Tecnologia . 

 



                 Proximidade 

          Competência Técnica 

       Disponibilidade de   

 atendimento 



Tecnologias de gestão ambiental: redução de consumo de água, 

energia, matéria prima, resíduos e poluição, reciclagem de produtos, 

matérias primas, resíduos e tratamento de efluentes, otimização 

ambiental: uso eficiente de energia, água, iluminação, sonorização, 

acústica etc. 
 

Ações de desenvolvimento de análises (levantamentos), planejamento 

em tecnologias para baixa emissão de carbono e/ou elaboração de 

projetos para obtenção de créditos de carbono. 
 

Ações de planejamento e/ou adequação para alinhamento de 

processos, produtos e/ou empresas para atendimento a requisitos de 

certificações, atendimento a códigos ou padrões de boas práticas em 

sustentabilidade de ramos específicos de atividade econômica, 

produção mais limpa e normas da série NBR ISO 14000 e NBR ISO 

18801 (saúde e segurança no trabalho). 

SUSTENTABILIDADE NO SEBRATEC 



SUSTENTABILIDADE NO SEBRATEC 

 

Ações de desenvolvimento de análises (levantamentos), planejamento 

e projetos de tecnologias para eficiência energética e/ou fontes 

alternativas de energia. Adequação / preparação na certificação na NBR 

ISO 50001. 

 

Ações voltadas ao atendimento de requisitos legais, técnicos junto a 

órgãos de ambientais, de saúde e segurança ocupacional/trabalho, 

quando parte integrante da ação de melhoria ou desenvolvimento de 

um processo ou produto. 
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Central de Atendimento

0800 570 0800
De segunda a sexta, das 8h às 20h – ligação gratuita.
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