
Inovar faz bem à saúde 
de sua empresa

Criatividade e inovação para os 
Serviços de Saúde e Bem-Estar



INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
PARA AUMENTAR
O CRESCIMENTO 
DA SUA EMPRESA

Criatividade e inovação são essenciais para aumentar 
a competitividade das empresas de Saúde e Bem-Estar. 
Ambientes mais acolhedores e humanizados, 
profissionais especializados, processos de gestão e 
produção dentro dos padrões de qualidade, oferta de 
serviços de alto padrão com fornecedores de excelência 
favorecem e aproximam consumidores antenados com 
as redes sociais. É preciso estar atento e acompanhar 
essas tendências para alavancar o seu negócio e ter 
sustentabilidade. Para isso, conte com o Sebraetec.

Atuação: Clínicas, laboratórios e academias.

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 

Saúde e Segurança no Trabalho para a Área 
de Saúde (PPRA /PCMSO)

Objetivo: Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) e do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) de serviços de saúde, para 
atendimento as Normas Regulamentadoras nº 07 (NR 07), 
nº 09 (NR 09) e nº 32 (NR 32) do Ministério do Trabalho, 
estando os programas articulados entre si.
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.

Valor Máximo: R$ 5.000,00/
Serviço de Consultoria 
+ R$ 55,00/ Funcionário
Investimento do Empresário (30%):
R$ 1.500,00/
Serviço de Consultoria 
+ R$ 16,50/ Funcionário



Programa de Preparação para a Acreditação 
Hospitalar – ONA

Objetivo: Consultoria destinada a orientar a empresa na 
padronização dos processos que resultam em melhoria 
da qualidade assistencial que é percebida pelo paciente 
e pode ser mensurada por meio de indicadores. Essa 
padronização conta com procedimentos voltados 
também à segurança do paciente, reforçando aspectos 
preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
como a melhoria da comunicação e redução de infecção 
- tudo isso de forma aderente ao Manual Brasileiro de 
Acreditação – ONA. Realizar um diagnóstico objetivo 
acerca do desempenho de seus processos, incluindo as 
atividades de cuidado direto ao paciente e aquelas de 
natureza administrativa.

Entregas: Procedimentos e Rotinas escritas para 
os itens obrigatórios da norma e para os principais 
processos de trabalho da empresa; Lista de Presença e 
Certificados emitidos referentes ao Treinamento do(s) 
Funcionário(s) da Empresa; Relatório de auditoria 
interna; Relatório contendo orientações de melhoria 
para a empresa; Manual de Acreditação com a 
descrição de todos os processos da empresa.

Valor: Até R$ 17.120,00*
Custo para o empresário – 30%:
Até R$ 5.136,00*







Pedido de Registro de Marca

Objetivo: Fornecer consultoria para registro de marca 
nominativa, figurativa ou mista no INPI – Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial.
Entregas: Protocolo de entrada de Registro de Marca 
junto ao INPI.

Valor: Até R$ 1.391,00* 
Custo para o empresário – 30%: 
Até R$ 417,30*

Design de Identidade Corporativa

Objetivo: Criar a marca, a qual reforçará o 
posicionamento da sua empresa no mercado e sua 
forma de aplicação em diversos meios de comunicação, 
transmitindo de forma coerente seus valores para seu 
público-alvo. Essa marca deve representar os elementos 
essenciais e visuais que compõem a empresa.
Entregas: Marca; Manual de Identidade Visual e Itens de 
Aplicação da Marca criados ou modelados.

Valor: Até R$ 3.210,00* 

Custo para o empresário – 30%: 
Até R$ 963,00*



Design de Ambiente – Fachada

Objetivo: Promover maior competitividade à sua 
empresa, tornando seus ambientes mais planejados 
e estimulantes ao processo de compra e venda, 
considerando aspectos como: fachada, funcionalidade, 
estética, mercado e comportamento do consumidor.
Entregas: Planificação 2D da fachada; Projeto em 3D, 
contendo as renderizações fotográficas da fachada 
proposta, detalhamento técnico de mobiliários, de 
expositores e da sinalização, se houver; CD ou DVD, 
contendo renderização 3D do projeto em vídeo HD 
(passeio virtual), demonstrando como ficará afachada.

Valor total: Até R$ 3.210,00* 

Custo para o empresário – 30%: 
Até R$ 963,00*
Design de Ambiente – Layout Interno

Objetivo: Promover maior competitividade à sua 
empresa, tornando seus ambientes mais planejados 
e estimulantes ao processo de compra e venda, 
considerando aspectos como: layout, funcionalidade, 
estética, mercado e comportamento do consumidor.
Entregas: Planificação 2D dos ambientes; Projeto em 3D, 
contendo as renderizações fotográficas dos ambientes 
em que foram realizadas as intervenções, detalhamento 
técnico de mobiliários, de expositores e da sinalização, 
se houver; CD ou DVD, contendo renderização 3D do 
projeto em vídeo HD (passeio virtual), demonstrando 
como ficarão os ambientes.

Valor: Até R$ 6.420,00*
Custo para o empresário – 30%:
Até R$ 1.926,00*







Design de Ambiente – Layout 
Interno e Fachada

Objetivo: Promover maior competitividade à empresa, 
tornando seus ambientes mais planejados e estimulantes 
ao processo de compra e venda, considerando aspectos 
como: layout, fachada, funcionalidade, estética, mercado e 
comportamento do consumidor.
Entregas: Planificação 2D dos ambientes e da fachada; 
Projeto em 3D, contendo as renderizações fotográficas da 
fachada proposta e dos ambientes em que foram realizadas 
as intervenções, detalhamento técnico de mobiliários, 
de expositores e da sinalização, se houver; CD ou DVD, 
contendo renderização 3D do Projeto em vídeo HD (passeio 
virtual), demonstrando como ficarão os ambientes e a 
fachada.

Valor: Até R$ 7.490,00*
Custo para o empresário – 30%: 
Até R$ 2.247,00*
Planejamento para Atuação em Mídias Sociais

Objetivo: Posicionar e reposicionar micro e pequenas 
empresas nas novas mídias (redes sociais), adequar o 
relacionamento da empresa com o seu público externo, 
publicar conteúdo especializado e direcionado para 
atender as demandas dos micro e pequenos empresários e 
monitorar os resultados das publicações através do sistema 
de análise presente nos canais de redes sociais.
Entregas: Planejamento das mídias; Desenvolvimento 
de conteúdo inicial para publicação nas redes sociais; 
Relatório dos resultados obtidos durante o projeto (por 
exemplo: quantos likes e comentários por post); Layout dos 
canais criados.

Valor: Até R$ 3.210,00*
Custo para o empresário – 30%:
Até R$ 963,00*



Saúde e Segurança no Trabalho para a Área de 
Saúde (PPRA /PCMSO)

Objetivo: Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) e do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) de serviços de saúde, para 
atendimento as Normas Regulamentadoras nº 07 (NR 07), 
nº 09 (NR 09) e nº 32 (NR 32) do Ministério do Trabalho, 
estando os programas articulados entre si.
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.

Valor Máximo: R$ 5.000,00/
Serviço de Consultoria 
+ R$ 55,00/ Funcionário
Investimento do Empresário (30%):
R$ 1.500,00/
Serviço de Consultoria 
+ R$ 16,50/ Funcionário

Entre em contato com o Sebrae mais 
próximo e contrate o Sebraetec ou 

ligue para 0800 570 0800.

* Condições e valores sujeitos a alteração, válidos até 31/12/2017
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