
Inovação: vamos colocar
essa ideia no papel

Soluções Sebraetec 
para a Indústria Gráfica



PARA O SEU NEGÓCIO
CRESCER AINDA MAIS:
INOVAÇÃO
No mercado atual, com consumidores cada vez 
mais exigentes e concorrentes se qualificando,                           
é imprescindível para sua empresa inovar. A inovação 
pode interferir diretamente na competitividade do 
seu negócio, entendendo que, para ser competitivo, 
é preciso gerar diferencial diante da concorrência, 
aumentando a atratividade junto ao consumidor, com 
ações contínuas que acompanham as mudanças do 
mercado. Para isso, sua empresa deve conhecer as 
expectativas e demandas dos clientes, e atuar de forma 
precisa para potencializar os atributos positivos. 

O Sebraetec é um Programa de Serviços em Inovação 
e Tecnologia que visa atender às Micro e Pequenas 
Empresas que necessitam adequar seus produtos          
e/ou processos produtivos nas áreas de inovação                
e tecnologia.

O Sebrae Bahia apresenta a seguir soluções Sebraetec 
especialmente indicadas para o segmento de gráficas.

SOLUÇÕES 
COM SUBSÍDIO 
DE 70% DO SEBRAE

Conte com o Sebraetec para criar diferencial 
competitivo e se destacar no mercado.







BENEFÍCIOS PARA 
SUA EMPRESA

• Aumento da eficiência.

• Inovação e melhoria na qualidade em produtos,

   processos, gestão, serviços e atendimento.

• Implantação de boas práticas de produção.

• Eliminação de desperdícios e redução de custos.

• Adequação às normas e regulamentos vigentes.

SOLUÇÕES PARA 
O SEGMENTO 

Avaliação e Melhoria de Layout

Objetivo: Introduzir novos layouts ou melhorar 
aqueles existentes por meio de procedimentos lógicos, 
reduzindo os deslocamentos e custos de produção, 
com a eliminação de passivos e maximização dos 
recursos disponíveis, incrementando, desta forma, 
a produtividade, o lucro e a competitividade da sua 
empresa.

Entregas: Layout revisado ou novo layout em cópia 
impressa e meio eletrônico, contendo as modificações 
propostas; Relatório Técnico ou Memorial Descritivo, 
contendo as bases e premissas adotadas que 
fundamentaram as medidas sugeridas e os respectivos 
ganhos esperados, recomendações e conclusões.



Certificação de Sistema de 
Gestão da Qualidade com base 
nos requisitos da Norma ISO 9001

Objetivo: Orientar você, empresário, no processo 
de certificação do Sistema de Gestão da Qualidade             
de sua empresa com base nos requisitos da Norma       
NBR ISO 9001 até o resultado da certificação inicial.

Entregas: Relatório de Auditoria Externa e Certificado 
do Sistema de Gestão da Qualidade.

Da Ideia ao Resultado – 12 Passos 
para Inovação

Objetivo: Disponibilizar ferramentas que ajudarão você, 
empresário, a introduzir a inovação em sua empresa.

Entregas: Relatório individual, com as ações 
implementadas na sua empresa.

Gerenciamento de Cores com base
na ISO 12647

Objetivo: Promover um alto padrão de qualidade 
para sua empresa, implementando conformidade 
com a norma exigida e estimulando o aumento de 
produtividade e a diminuição de desperdícios, através 
de inovação nos processos atuais e desenvolvimento 
de novas técnicas mais enxutas. 

Entregas: Relatório do estado presente; Estado 
presente registrado; Análise do fluxo de produção; 
Monitores calibrados; CTP linearizado; Prova digital 
calibrada; Softwares configurados e sincronizados; 
Impressora offset devidamente regulada; Densidades 
ideais definidas para papel offset e para papel couchê; 
Análise das 04 cores; Curvas de compensação criadas 
e ajustadas no CTP; Perfis de impressão criados para 
papel offset e para papel couchê; Impressos registrados 
para comparação com o estado encontrado.







Otimização do Processo Produtivo Gráfico

Objetivo: Otimizar os processos, por meio da análise de 
todos os procedimentos atuais e implantar melhorias 
nos procedimentos de impressão e de acabamento, 
aumentando assim a produtividade e a qualidade, assim 
como diminuindo o desperdício.

Entregas: Relatório do estado presente; Impressora 
offset devidamente regulada; Ajustes no processo; 
Treinamento com a equipe operacional.

Programa de Preparação para Certificação 
de Sistema de Qualidade: ISO 9001

Objetivo: Orientar você, empresário, e seus 
colaboradores no desenvolvimento e implementação 
de um Sistema de Gestão da Qualidade com base nos 
requisitos da Norma NBR ISO 9001.

Entregas: Manual da Qualidade; Descrição de 
procedimentos e rotinas; Treinamento nos fundamentos 
da Norma NBR ISO 9001; Relatório de Auditoria Interna; 
Relatório com orientações de melhoria.



Produtividade para a Indústria Gráfica

Objetivo: Promover aumento de produtividade           
para a sua empresa, com um alto padrão de qualidade 
e a diminuição de desperdícios, em consonância com 
inovação nos processos comerciais e de custos e 
orçamentos, parametrizando a produção.

Entregas: Relatório do estado presente; Impressora 
offset devidamente regulada; Ajustes no processo; 
Treinamento com a equipe operacional; Criação 
do mapa de alocação de custos indiretos (RKW) 
parametrizado com a produção; Definição do           
valor/hora dos centros de custos; Correção no processo 
de orçamentação; Produção e clientes mapeados, 
fornecendo ao empresário uma visão aprofundada 
do seu negócio; Estratégias focadas em vendas; 
Melhor otimização do parque produtivo; Aumento                       
da inteligência do negócio gráfico.

Saúde e Segurança no Trabalho 
(PPRA/PCMSO)

Objetivo: Atender às necessidades legais da sua 
empresa, através da avaliação e diagnóstico das 
condições de trabalho, para prevenir doenças 
ocupacionais a partir do adequado tratamento técnico-
legal e, principalmente, da verificação das medidas de 
controle coletivas/individuais necessárias à eliminação 
ou neutralização/atenuação dos riscos.

Entregas: Documento do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA) e Documento do Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
contendo Plano de Ação.

Entre em contato com o Sebrae mais 
próximo e contrate o Sebratec ou ligue 

para 0800 570 0800.






