
Inovação é o alimento
do seu negócio

Criatividade e inovação para
o Varejo de Alimentos



INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
PARA AUMENTAR
O CRESCIMENTO 
DA SUA EMPRESA

Criatividade e inovação são essenciais para aumentar 
a competitividade do Varejo de Alimentos. Gôndolas 
cada vez mais inovadoras, lojas com layouts modernos, 
produtos cada vez mais diversos e o avanço do segmento 
dentro das redes sociais são exemplos de mudanças 
no comportamento do consumidor. É preciso estar 
atento, acompanhar tendências para alavancar e ter 
sustentabilidade no seu negócio. Para isso, conte com
o Sebraetec.

Atuação: Mercadinhos, armazéns, delicatessens e afins.

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 

Design de Ambientes

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.

Preço: Até R$ 3.745,00/Serviço de 
Consultoria + Até R$ 749,00/Ambiente 
Interno (Máximo de 05 Ambientes) 



Metodologia Sebrae
Redução de Desperdícios

Objetivo: Demonstrar que não há conflito
entre a lucratividade e a questão ambiental
e proporcionar benefícios econômicos associados
à melhoria do desempenho ambiental de micro
e pequenas empresas.

Entregas: Relatório final, com os ganhos reais com
a implantação das ferramentas desenvolvidas durante
a consultoria.

Preço: Até R$ 4.922,00/
Serviço de Consultoria 

Programa Alimentos Seguros – Boas 
Práticas de Distribuição/Setor Distribuição

Objetivo: Capacitar e apoiar as empresas na 
implantação e adoção das Boas Práticas, Procedimentos 
Operacionais Padronizados, orientando, nos casos 
pertinentes, sobre as providências para adequação às 
exigências do Regulamento Técnico de Boas Práticas 
para Serviços de Alimentação (Resolução – RDC 
nº 216, da ANVISA) e do Regulamento Técnico de 
Procedimentos Operacionais Padronizados (Resolução – 
RDC nº 275, da ANVISA).

Entregas: Manual de Boas Práticas; Procedimentos 
Operacionais Padronizados; Certificação dos 
Colaboradores em Boas Práticas.

Preço: Até R$ 9.630,00/
Serviço de Consultoria







Design de Identidade
Corporativa

Objetivo: Criar a marca, a qual reforçará
o posicionamento da 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; Itens
de Aplicação da Marca criados ou modelados.

Preço: Até R$ 3.210,00/Marca

Eficiência Energética

Objetivo: Fornecer consultoria para otimizar o uso de 
energia, melhorando o desempenho, reduzindo custos e 
minimizando o impacto ambiental.

Entregas: Projeto de Eficiência Energética.

Preço: Até R$ 9.630,00/
Serviço de Consultoria



Implantação de
Código de Barras

Objetivo: Orientar a sua empresa em todo o processo 
para implantação de códigos de barras em embalagens 
principais e secundárias, possibilitando automação
e controle dos processos de produção, vendas, gestão
de estoques, controles de inventários, logística e transporte 
de produtos, atendimento a práticas comerciais vigentes, 
tendo como objetivo a redução de custos operacionais, 
confiabilidade de processos, aumento de competitividade
e adequação ao mercado consumidor.

Entregas: Relatório Técnico, com exposição
de todas as ações adotadas, ações propostas, 
recomendações e listagem dos produtos em que se 
implantou a codificação.

Preço: Até R$ 6.420,00/
Serviço de Consultoria

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.






