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Programa Sebraetec 

 
Área- Inovação 

 
Subárea - Tecnologias de Processos, Produtos e Serviços  

 
Solução - Prototipagem - Tecnologias de Processos, Produtos e Serviços 

- SibratecShop Inatel 
 
 
OBJETIVO 
 
O QUE É PROTOTIPAGEM: 

Serviço que visa à produção (física ou digital) de projeto/modelo de produto ou serviço, 

com a finalidade de experimentar/testar algum aspecto do produto final 

(funcionalidade, formato, peso, entre outros). 

 

O QUE FAZEMOS NA PROTOTIPAGEM -  TECNOLOGIAS DE PROCESSOS, 

PRODUTOS E SERVIÇOS:   

Desenvolvimento de novas tecnologias de produtos, serviços ou processos com o 

objetivo de integrar os esforços para gerar inovações na empresa. 

 

O QUE É SIBRATECSHOP - INATEL:  

Iniciativa Laboratórios Abertos – SibratecShop e operado por meio do Sebraetec.  

Parceria entre o Sebrae, o Senai e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) que amplia a disponibilidade de mecanismos de apoio a empresas nascentes, 

startups e donos de pequenos negócios que buscam se fortalecer por meio do 

desenvolvimento de produtos e processos inovadores. O Sebraetec viabiliza a 

confecção de protótipos para estas empresas. Trata-se de uma iniciativa piloto que 

apoia 11 laboratórios da rede, nesse caso, Inatel - Instituto Nacional de 

Telecomunicações. Todos os 11 laboratórios foram selecionados pelo MCTI. 

 

Atuação: 

 

Elaboração de projeto que contenha especificações suficientes para a produção de um 
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protótipo funcional. 

 

Vedação:  

 

 Produção de lotes-piloto. 

 

ESTRUTURA / CARGA-HORÁRIA 

50 a 247 horas 

 

 

PÚBLICO ALVO 

 

 Microempreendedor Individual (MEI) 

 Micro Empresa (ME) 

 Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

 

PRÉ-REQUISITOS NECESSARIOS PARA O PARTICIPANTE 

Solução aplicada apenas para Pessoa Jurídica 

 

ENTREGA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 

 Relatório final/ termo de conclusão – Sebraetec. 

 Relatório da elaboração do protótipo para o cliente; 

 Produção do protótipo funcional. 

 

CERTIFICAÇÃO 

Não se aplica 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Os atendimentos do SibratecShop, viabilizados pelo Sebraetec, devem ser 

enquadrados, sem exceção, neste tipo de serviço – prototipagem. 

 O valor gasto com matéria-prima poderá representar no máximo 70% do valor total 
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do serviço. 

 Protótipos são modelos construídos para simular a aparência e/ou funcionalidade 

de um produto/serviço em desenvolvimento. Por meio de um protótipo, que é uma 

representação do produto/serviço, os clientes podem interagir, avaliar, alterar e 

aprovar as características marcantes do produto/serviço. 

 Durante o processo de desenvolvimento de um protótipo não é necessário 

representar todas as funcionalidades do produto/serviço final. O protótipo poderá 

conter somente a funcionalidade que atenda aos objetivos do teste, avaliação ou 

simulação. 

 Os serviços de prototipagem destinados a demandas do segmento da economia 

criativa consideram o desenvolvimento de versões digitais (como o caso de 

protótipo de espetáculos musicais e shows e de protótipo de conteúdo transmídia). 

 

 

Obs: Consulte a programação dessa solução com a instituição ofertante 

 

 

 

 

 


