
CONSULTORIAS

SEBRAETEC

SAÚDE E BELEZA
Inovação com

70%
de desconto

Serviços que podem ajudar sua empresa a 
inovar nos processos de produção, 

reduzir desperdícios e entrar na era digital.



GESTÃO DA QUALIDADE E 

MELHORIA DE PROCESSOS



ADEQUAÇÃO À NORMA ABNT NBR 

ISO 15189:2015 

LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Objetivo e resultados esperados: 

O serviço previsto contempla a 

implementação da norma ABNT NBR ISO 

15.189:2015, que pode ser utilizada por 

laboratórios clínicos no desenvolvimento 

dos seus sistemas de gestão da qualidade 

e na avaliação de sua própria 

competência. 

Essa norma também pode ser utilizada 

para confirmação ou reconhecimento da 

competência de laboratórios clínicos por 

manter próprios clientes, autoridades 

regulamentadoras e organismos de 

acreditação.

ADEQUAÇÃO À NORMA 

ABNT NBR ISO 9001:2015 - SISTEMA

DE GESTÃO DA QUALIDADE

Objetivo e resultados esperados: 

Orientação à empresa no 

desenvolvimento e implantação do seu 

Sistema de Gestão da Qualidade 

conforme os requisitos da norma ABNT 

NBR ISO 9001:2015, com vistas à 

certificação. 

Esta Norma especifica requisitos para um 

sistema de gestão da qualidade quando 

uma organização necessita demonstrar 

sua capacidade para prover 

consistentemente produtos e serviços 

que atendam aos requisitos do cliente e 

aos requisitos estatutários e 

regulamentares aplicáveis. Com a 

implementação da norma na empresa, é 

possível obter: 

1. redução de custos de produção na 

empresa; 

2. aumento na produtividade; 

3. aumento da satisfação dos clientes, 

gerando uma melhor imagem da 

empresa no mercado; 

4. aumento da motivação da equipe.

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS 

DE GESTÃO INTEGRADO

Objetivo e resultados esperados: 

Consultoria para desenvolvimento e 

implantação do Sistema de Gestão 

Integrado com base nas normas ABNT 

NBR ISO 9001:2015 - Sistemas de gestão 

da qualidade - Requisitos; ABNT NBR ISO 

14001- Sistemas de gestão ambiental — 

Requisitos com orientações para uso; e 

ISO 45001:2018 - Sistemas de gestão de 

saúde e segurança ocupacional. A 

implantação de um Sistema de Gestão 

Integrado visa: 1. unificar processos de 

qualidade, gestão ambiental, 

responsabilidade social, saúde 

ocupacional e segurança; 2. melhorar a 

eficiência de implantação de objetivos, 

políticas e processos; 3. aumentar a 

satisfação de clientes internos e externos; 

4. aumentar a eficiência dos sistemas; 5. 

diminuir retrabalho, esforços duplicados 

e redundâncias; 6. melhorar a 

comunicação entre as partes 

interessadas; 7. tornar a utilização de 

recursos internos e de infraestrutura 

mais eficaz

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS SAIBA MAIS

https://sebraetec.ro/produto/adequacao-a-norma-abnt-nbr-iso-151892015-laboratorios-clinicos/
https://sebraetec.ro/produto/adequacao-a-norma-abnt-nbr-iso-90012015-sistema-de-gestao-da-qualidade/
https://sebraetec.ro/produto/implantacao-de-sistemas-de-gestao-integrado/


CERTIFICAÇÃO CONFORME NORMA 

ABNT NBR ISO 9001:2015

Objetivo e resultados esperados: 

A certificação do sistema de gestão da 

qualidade da empresa é requisito para a 

certificação compulsória de vários 

produtos e condição para o fornecimento 

para grandes empresas.  

A norma técnica ISO 9001 é publicada 

pela International Organisation for 

Standardization (ISO), adotada no Brasil 

pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), com reconhecimento 

internacional. 

Certificação valida por 1 ano.

PRODUTIVIDADE – 5S

Objetivo e resultados esperados: 

O objetivo é introduzir práticas de 

planejamento e gestão do negócio com 

foco na qualidade, de forma a melhorar a 

organização do ambiente da empresa, 

criar um ambiente saudável e seguro 

para os envolvidos e clientes, otimizar as 

atividades da empresa, abordar conceitos 

de higiene e limpeza, melhorar a 

produtividade, reduzir custos, orientar o 

descarte de resíduos de forma seletiva e 

contribuir para a implantação da 

qualidade com acompanhamento/ 

monitoramento dos planos de ação de 

melhoria contínua (5s).

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO - POP

Objetivo e resultados esperados: 

A aplicação do POP – Procedimento 

Operacional Padrão pode trazer ganhos 

expressivos e rápidos em custos, 

produtividade e qualidade para os 

pequenos negócios:  

   Redução de falha de comunicação

   Padronização de processos  

   Redução de desperdícios e retrabalho 

   Facilidade para capacitar colaboradores  

   Adequação aos requisitos sanitários 

vigentes  

   Garantia de maior segurança aos 

alimentos

SAIBA MAIS SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

https://sebraetec.ro/produto/certificacao-conforme-norma-abnt-nbr-iso-90012015-sistema-de-gestao-da-qualidade/
https://sebraetec.ro/produto/produtividade-5s/
https://sebraetec.ro/produto/procedimento-operacional-padrao-pop/


CONTROLE E MELHORIA 

DE PROCESSOS

Objetivo e resultados esperados: 

1. Melhoria da eficiência dos processos da 

empresa; 

2. Maior controle e monitoramento do 

processo produtivo; 

3. Melhorar a produtividade do processo 

produtivo; 

4. Reduzir os custos; 

5. Analisar criticamente os processos já 

existentes; 

6. Implementar gestão do conhecimento 

dos processos redesenhados; 

7. Padronizar as atividades do negócio; 

8. Acompanhar indicadores de melhoria 

dos processos redesenhados.

DESIGN DE AMBIENTES

Objetivo e resultados esperados: 

Um bom design de interiores promove 

maior competitividade à empresa, 

tornando seu ambiente interno mais 

funcional, sensorial, seguro, planejado e 

estimulante ao uso.  

Adequa quanto as regras vigentes de 

mercado e de distanciamento social;  

Pode contribuir na produtividade da 

empresa e reduzir os custos;  Atrair e 

fidelizar o público-alvo da empresa 

solicitante, garantindo melhor 

experiência do ambiente;  Vínculo 

emocional e afetivo dos clientes com a 

marca: associações sensoriais positivas;  

Permitir o acesso de maneira autônoma, 

independente e segura do ambiente por 

qualquer pessoa, além do cumprimento 

da obrigatoriedade legal de 

acessibilidade.  Um bom design de 

fachada promove maior competitividade 

à empresa, contribuindo para o 

diferencial e posicionamento.SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

https://sebraetec.ro/produto/controle-e-melhoria-de-processos/
https://sebraetec.ro/produto/design-de-interiores-e-fachada/


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



DESENVOLVIMENTO DE MÍDIAS 

DIGITAIS DE COMUNICAÇÃO

Objetivo e resultados esperados: 

A consultoria em Mídias Digitais visa a 

aproximação com os clientes, 

fortalecimento da audiência do negócio e 

conversão de seguidores em 

compradores. 

A Consultoria contribui, assim, para uma 

melhor utilização de ferramentas como 

website, blog, Facebook, Twitter, e-mail 

marketing, banner virtual, LinkedIn e 

Instagram e para um destaque da 

presença no Google para que a marca 

seja reconhecida como uma das mais 

representativas no seu segmento, 

ampliando ainda mais a atuação e o 

faturamento da loja. 

INSERÇÃO DIGITAL 

DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE

Objetivo e resultados esperados: 

O portal web é o principal canal de 

comunicação na internet e funcionam 

como um hub de acesso aos demais 

canais de presença on-line, como mídias 

sociais, ou ambientes mobile, 

melhorando a rede de relacionamentos 

das empresas. 

A utilização de website pode ajudar a 

empresa a divulgar de forma mais ampla 

seus produtos, serviços e contatos.

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS PARA WEB

Objetivo e resultados esperados: 

Oferecer os benefícios e funcionalidades 

do sistema web aos negócios, trazendo 

modernidade, eficácia e facilidades 

operacionais e comerciais.  

   Sistema web funcional que atenda aos 

requisitos estabelecidos pela 

demandante.  

   Código fonte que permita o uso e 

aprimoramento contínuo do software 

após a conclusão e entrega. 

   Integração com sistemas já existentes.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

https://sebraetec.ro/produto/desenvolvimento-de-midias-digitais-de-comunicacao/
https://sebraetec.ro/produto/insercao-digital-desenvolvimento-de-website/
https://sebraetec.ro/produto/desenvolvimento-de-sistemas-para-web/


DESIGN THINKING 

PARA MELHORIA DE 

PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

Objetivo e resultados esperados: 

1. O objetivo deste serviço é solucionar 

problemas a partir da visão do usuário, 

criando soluções bem-sucedidas para o 

mercado. 

2. Quando uma empresa decide sobre um 

novo produto, os custos são enormes. 

Aplicar o Design Thinking pode ajudar a 

poupar grandes quantidades de dinheiro, 

porque orienta a atenção para as soluções 

específicas que as pessoas precisam. 

Assim, diminui riscos de erro, é mais 

rápido e barato, gera inovação de valor 

para o cliente. 

3. Informações qualitativas sobre o 

cliente e o mercado 

4. Foco no comportamento e percepção 

de valor do cliente, suas reais 

necessidades e desejos.

SAIBA MAIS

5. Desenvolver novos produtos ou 

serviços com equipe multidisciplinar

6. Utilizar o conhecimento tácito e 

explorar o processo Intuitivo 

7. Utilizar protótipo para validar ideias ou 

gerar novas ideias 

8. Visão sistêmica e de processo 

9. Experimentar ideias

https://sebraetec.ro/produto/design-e-melhoria-de-servicos/


REGULARIZAÇÃO



Objetivo e resultados esperados: 

Adequar a empresa as exigências de 

refente aos programas de saúde e 

segurança do trabalho

PLANO DE GERENCIAMENTO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo e resultados esperados: 

A consultoria visa auxiliar a empresa no 

atendimento à legislação e redução do 

impacto ambiental de suas atividades, no 

que diz respeito aos resíduos sólidos.

MELHORIA DA EFICIÊNCIA

ENERGÉTICA E FONTES DE

ENERGIA ALTERNATIVAS

Objetivo e resultados esperados: 

Consultoria destinada a propiciar ao 

Cliente otimizar o uso de energia em sua 

empresa, com consequente melhoria do 

desempenho, redução de custos e 

minimização do impacto ambiental. 

Além disso, visa buscar focos de 

desperdícios nos diversos usos finais com 

a intenção de reduzir os desperdícios ou 

economizar energia nas instalações do 

cliente.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE 

RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), 

PROGRAMA DE CONTROLE 

MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

(PCMSO) E LAUDO TÉCNICO DAS 

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE 

TRABALHO (LTCAT)

https://sebraetec.ro/produto/ppra-pcmso-ltcat/
https://sebraetec.ro/produto/plano-de-gerenciamento-de-residuos-solidos/
https://sebraetec.ro/produto/eficiencia-energetica/


ACESSE: SEBRAETEC.RO

Informações:

0800 570 0800

https://atendimento.sebrae.ro/
https://sebraetec.ro/
https://sebraetec.ro/
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