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1. TEMA Design 

2. SUBTEMA Design de Ambiente 

3. CATEGORIA DE SERVIÇO “Acesso a Serviços de Terceiros” 

4. TIPO DE SERVIÇO / 

INSTRUMENTO 
“Acesso a Serviço Tecnológico” / Consultoria Tecnológica 

5. MODALIDADE Ambos 

6. PÚBLICO ALVO MEI, ME, EPP, Produtor Rural, Artesão 

7. SETOR INDICADO AGRONEGÓCIOS, COMÉRCIO, INDUSTRIA, SERVIÇOS 

8. MACROSEGMENTO  

09. DESCRIÇÃO 

OBJETIVO: 
 Design de Ambiente é uma atividade de arquitetura e design que auxilia no planejamento 
e no desenvolvimento de projetos aplicados aos ambientes internos envolvendo soluções 
estéticas, técnicas e funcionais de uso e ocupação dos espaços, de modo a otimizar o 
conforto, a estética, a saúde e a segurança de acordo com as normas técnicas de: 
acessibilidade, ergonomia, conforto luminoso, térmico e acústico. 
DESIGN DE AMBIENTE - DIAGNÓSTICO é uma avaliação no formato de diagnóstico ilustrado 
contendo orientações para implementação de ações futuras a curto, médio e longo prazos 
visando a melhoria do ambiente. 
 
ETAPAS DO ATENDIMENTO:  

• Etapa 01: levantamento de dados, visita ao local e entrevista com o cliente visando o 

tipo de intervenção necessária às seguintes áreas: 

• Design de ambientes de varejo (vitrines, expositores); 

• Design de ambientes corporativos; 

• Design de fachada; 

• Design de estande;  

• Design de quiosque de ponto de venda; 

• Design de expositor de ponto de venda; 

• Design de layout de ambiente de loja e com visual merchandising; 

• Etapa 02: Elaboração do Plano de Ação para melhoria; 

• Etapa 03: elaboração do relatório final e apresentação do relatório para o cliente; 
 
ENTREGAS:  
1. Relatório Final contendo: apresentação fotográfica da situação atual, com legendas e 
com sugestões no formato descritivo. As intervenções devem ser sugeridas com uso de 
imagens de referências e especificações gerais de materiais/mobiliário/cores, bem como 
plano de ação de implementação das sugestões propostas a curto, médio e longo prazos. 
As entregas devem conter orientações especificadas por setores e ambientes. Em arquivo 
aberto e editável; 
2. Termo de Conclusão do trabalho conforme edital vigente. 

10. ARGUMENTO DE 

VENDA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Cliente devidamente orientado para promover ações de melhoria do ambiente da 
empresa, visando aprimorar os ambientes de vendas e/ou serviços. 

11. ESTRUTURA E 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 

12. PREÇO MÁXIMO Conforme Tabela de Preços Sebraetec 
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13. RESPONSABILIDADE 

DA EMPRESA 

DEMANDANTE 

1. Participar da reunião de alinhamento do trabalho e demais reuniões previamente 
marcadas conforme cronograma; 

2. Acompanhar o prestador de serviços ou disponibilizar 1 (um) funcionário para 
acompanhar o consultor quando em visita aos espaços físicos da 
propriedade/empresa; 

3. Fornecer as informações estratégicas e técnicas necessárias ao prestador de 
serviço para o desenvolvimento do trabalho; 

4. Implementar as ações sugeridas no Plano de Ação; 
5. Aprovar o Documento Final; 
6. Responder a pesquisa realizada pelo Sebrae; 
7. Reportar ao Sebrae qualquer problema encontrado durante o atendimento. 

14. RESPONSABILIDADE 

DA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS 

Conforme contrato de prestação de serviços. 

15. PERFIL DESEJADO DA 

PRESTADORA DE SERVIÇO 

Mínimo graduação em Arquitetura e Urbanismo ou Design de Interiores. 
✓ Apenas profissionais com registro no conselho CAU poderão propor alteração em 

estrutura física. 
✓ Não é autorizado ao designer assinar projetos arquitetônicos e/ou de engenharia. 
✓ As atribuições profissionais dos respectivos conselhos professionais CAU e ABD são 

soberanas e devem ser seguidas sob risco e autuação profissional por exercício ilegal 
da profissão. 

16. PRÉ DIAGNÓSTICO  

17. OBSERVAÇÕES 

✓ Ao desenvolver um projeto, deve-se respeitar as regulamentações locais, estaduais ou 
nacionais. Recomenda-se a valorização de parâmetros de sustentabilidade e 
acessibilidade universal NBR9050/2015. 

✓ Não contempla projeto para execução. 
✓ Não contempla acompanhamento da execução do plano de ação. 

 

 


