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Se preferir, selecione um dos atalhos dos temas abaixo:
Design

Inovação
Qualidade

TEMAS

Produtividade

Sustentabilidade

Serviços Digitais

SERVIÇOS

Propriedade
intelectual

SUBSERVIÇOS

Design de Ambiente
Design de ambientes de varejo (vitrines, expositores)
Design de fachada

Design de
Ambiente

FASHION BUSINESS PR - Design de ambientes de varejo (vitrines, expositores)
FASHION BUSINESS PR - Design de fachada
Programa Franquias Paraná - Design de Ambiente (FICHA TÉCNICA)
Diagnóstico de Loja (FICHA TÉCNICA)
Gestão do Visual de Loja (FICHA TÉCNICA)
Design de Comunicação - Gráfico
Design de identidade visual (marca, manual de aplicação).
Design de identidade visual (Aplicação em materiais promocionais, desenvolvimento de
catálogos e materiais profissionais ).

Design

Programa Franquias Paraná - Design de Comunicação (FICHA TÉCNICA)

Design de
Comunicação
- Gráﬁco

Design de embalagem (Rótulos: adequação aos aspectos regulatórios, legislação e
certificações nutricionais).
Design de estrutura de embalagem (aspectos técnicos, produção e funcionalidade,
estética e mercadológica)
FASHION BUSINESS PR - Design de identidade visual (marca, manual de aplicação).
FASHION BUSINESS PR - Design de identidade visual (Aplicação em materiais
promocionais, desenvolvimento de catálogos e materiais profissionais).
FASHION BUSINESS PR - Design de embalagem (Rótulos: adequação aos aspectos
regulatórios, legislação e certificações nutricionais).
FASHION BUSINESS PR - Design de estrutura de embalagem (aspectos técnicos, produção
e funcionalidade, estética e mercadológica)
Design de Produto
FASHION BUSINESS PR - Design de Produto

Design de
Produto

Design de produtos intermediários e finais.
Planejamento e desenvolvimento de coleções.
Programa Franquias Paraná - Design de Produto (FICHA TÉCNICA)
FASHION BUSINESS PR - Design de produtos intermediários e finais.
FASHION BUSINESS PR- Planejamento e desenvolvimento de coleções.

Design de Serviço
EVTE

Design de Serviços
Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica
Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica - construção civil
Programa Franquias Paraná - EVTE Franqueabilidade (FICHA TÉCNICA)

Gestão da Inovação Gestão da Inovação
Elab. Proj. Inovação Elaboração Projetos de Inovação
Tecnologias de Processos, Produtos e Serviços
SIBRATECSHOP - Laboratório aberto Senai Maringá

Inovação

Prototipagem de produtos e serviços
Prototipagem voltada à Economia Criativa
Voucher Tecnológico
Soluções tecnológicas sob medida e específicas

Tecnologias de
Processos,
Produtos e
Serviços

Soluções tecnológicas sob medida e específicas para o setor de agronegócios
Soluções tecnológicas sob medida e específicas para o setor de serviços
Soluções tecnológicas sob medida e específicas para o setor de comércio
Soluções tecnológicas sob medida e específicas para o setor de indústria
Soluções tecnológicas sob medida e específicas para o setor da saúde
Soluções tecnológicas de referência internacional para o Setor do vestuário
Soluções tecnológicas de referência internacional para o Setor de construção civil
Alto Potencial - Soluções tecnológicas sob medida e específicas.
FASHION BUSINESS -Soluções tecnológicas sob medida e específicas para o setor do
vestuário
FASHION BUSINESS -Soluções tecnológicas de referência internacional para o Setor do
vestuário
Automação do Processo Produtivo

Automação do
Avaliação sobre o que pode ser automatizado no processo produtivo
Processo Produtivo

Consultoria para implantação de sistemas de automação (desenvolvimento de software
não são autorizados).
Cadeia de Suprimentos

Cadeia de
Suprimentos

Consultoria de gestão de produção e estoques
Consultoria para elaboração de fluxo de processo de produção e logística
FASHION BUSINESS PR - Consultoria de gestão de produção e estoques
FASHION BUSINESS PR - Consultoria para elaboração de fluxo de processo de produção e
logística

Produtividade

Métodos e Técnicas de Produção
Mapeamento e melhoria de processos
FASHION BUSINESS PR - Mapeamento e melhoria de processos
Mapeamento e melhoria de processos para o setor de agronegócios
Mapeamento e melhoria de processos para o setor do comércio
Mapeamento e melhoria de processos para o setor de serviços
Mapeamento e melhoria de processos para o setor de indústria
Mapeamento e melhoria de processos para o setor de saúde

Métodos e Técnicas Manufatura enxuta (lean manufacturing)
de Produção

Capacitação e consultoria para implantação do processo de modelagem da informação
para o Setor da Construção Civil (BIM)
Gestão e modelagem de processos produtivos com adoção de práticas inovadoras
(FICHA TÉCNICA)
Programa Franquias Paraná - Mapeamento de Processos e Boas Práticas
(FICHA TÉCNICA)
Planejamento, programação e controle da produção (PCP)
Indicadores de desempenho da produção
Consultoria para organização do ambiente de trabalho e melhoria de layout
Implantação do Sistema Kanban

Contratos de
Tecnologia

Contratos de Tecnologia
Desenho Industrial

Propriedade Intelectual

Desenho Industrial

Buscas em bases de desenhos industriais para avaliações.
Busca de desenho industrial, redação do pedido de desenho industrial, preenchimento
de formulário, protocolo e atendimento às exigências do INPI (não inclui taxas e
acompanhamento)
Marcas

Marcas

Busca de marcas, preenchimento de formulário, elaboração de relatório e atendimento
às exigências do INPI (não inclui taxas e acompanhamento)
Patentes
Buscas em bases de patentes para avaliações

Patentes

Buscas em bases de patentes, preenchimento de formulário, elaboração de relatório e
parecer quanto à patenteabilidade do produto ou processo (não inclui a redação do
pedido de patente, taxas e acompanhamento)
Redação de pedido de patente, preenchimento de formulário, protocolo do pedido junto
ao INPI, elaboração de relatório e atendimento às exigências do INPI (não inclui taxas e
acompanhamento)
Outros Ativos de Propriedade Intelectual
Inclui cultivares, programa de computador, topografia de circuitos integrados, direito do
autor, com preenchimento de formulário, elaboração de documentos e atendimento às
exigências do órgão responsável (não inclui taxas e acompanhamento)

Outros Ativos

Busca de marcas, patentes e registros em outros países, preenchimento de formulário,
elaboração de relatório e atendimento às exigências do INPI e/ou outras instituições
corretalas (não inclui taxas e acompanhamento)
Contratos de transferência de tecnologia, contratos de licença de patentes, licença de
uso de Marca, licença de uso de software, bem como elaboração de termos e
documentos anexos.
Avaliação da Conformidade
Selo Alimentos do Paraná - Auditoria (FICHA TÉCNICA)
Auditoria para certificação de sistemas de gestão ISO ou OHSAS
Auditoria para certificação no Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade do
Habitat PBPQ-H
Auditoria para certificação MPS BR
Auditoria para certificação CMMI
Certificação de fabricação de telhas e blocos cerâmicos - PSQ
Auditoria para certificação de produtos orgânicos

Avaliação da
Conformidade

Auditoria para certificação de produtos diversos
Auditoria para Declaração de conformidade com o Programa Alimentos Seguros- PAS
COMERCIO
Auditoria para Declaração de conformidade com o Programa Alimentos Seguros- PAS
INDUSTRIA
Auditoria para acreditação ONA
Auditoria para acreditação DICQ para Laboratório
Etiquetagem em uso eficiente de energia em edifícios (Procel Edifica) de Projeto ou
Construção
Auditoria para Certificação ABVTEX
Auditoria para certificação de empresas Sistema B.
Ensaios, análises e testes
Selo de Qualidade do Turismo do Paraná – Auditoria (FICHA TÉCNICA)

Metrologia

Metrologia
Avaliação de tempo de vida de prateleira
Ensaios, análises e testes.
Normalização/Regulamentação técnica
Selo Alimentos do Paraná - Clínica para Implantação das Boas Práticas de Fabricação em
empresas de alimentos e bebidas (FICHA TÉCNICA)
Selo Alimentos do Paraná - Capacitação e consultoria para a Implantação das Boas
Práticas em Empresas de Alimentos e Bebidas de origem vegetal (FICHA TÉCNICA)
Selo Alimentos do Paraná - Capacitação e consultoria para a Implantação das Boas
Práticas em Empresas de Alimentos e Bebidas de origem animal (FICHA TÉCNICA)

Qualidade

Consultoria para implantação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H)
Consultoria para a implantação do Programa Setorial da Qualidade (PSQ Cerâmica)
Consultoria para a estruturação do sistema de gestão, conforme os requisitos da ISO ou
OHSAS
Consultoria para diagnósticos e implementação frente ao modelo MPS BR ou CMMI
Capacitação e consultoria para a Implantação de Boas Práticas de Fabricação em
Alimentos e Bebidas.
Boas práticas de manipulação e segurança de alimentos (FICHA TÉCNICA)
Capacitação e consultoria para a Implantação das Boas Práticas para Serviços de
Alimentação (FICHA TÉCNICA)
Capacitação e consultoria para a Implantação das Boas Práticas Agrícolas
(FICHA TÉCNICA)
Capacitação e consultoria para a Implantação das Boas Práticas de Distribuição no
segmento de alimentos e bebidas (FICHA TÉCNICA)
Capacitação e consultoria para atender as conformidades das normas ONA
Capacitação e consultoria para atender as conformidades das normas DICQ
Consultoria para adequação de produtos, processos, serviços e sistemas de gestão a
normas e/ou regulamentos técnicos

Normalização/
Regulamentação
técnica

Setor do Vestuário - Capacitação e consultoria para adequação de produtos, processos,
serviços e sistemas de gestão a normas e/ou regulamentos técnicos
FASHION BUSINESS PR - Capacitação e consultoria para adequação de produtos,
processos, serviços e sistemas de gestão a normas e/ou regulamentos técnicos no setor
do vestuário
Setor da Construção Civil - Capacitação e consultoria para adequação de produtos,
processos, serviços e sistemas de gestão a normas e/ou regulamentos técnicos
Setor de TI - Capacitação e consultoria para adequação de produtos, processos, serviços
e sistemas de gestão a normas e/ou regulamentos técnicos
Setor de Varejo - Capacitação e consultoria para adequação de produtos, processos,
serviços e sistemas de gestão a normas e/ou regulamentos técnicos
Setor de Agronegócios - Capacitação e consultoria para adequação de produtos,
processos, serviços e sistemas de gestão a normas e/ou regulamentos técnicos
Setor de Turismo - Capacitação e consultoria para adequação de produtos, processos,
serviços e sistemas de gestão a normas e/ou regulamentos técnicos
Setor de Saúde - Capacitação e consultoria para adequação de produtos, processos,
serviços e sistemas de gestão a normas e/ou regulamentos técnicos
Selo de Qualidade do Turismo Paraná - Diagnóstico e Consultoria (FICHA TÉCNICA)
Turista Oculto (FICHA TÉCNICA)
Consultoria para adequação para certificação de produtos orgânicos (FICHA TÉCNICA)
Consultoria para licenciamento ambiental (FICHA TÉCNICA)
Consultoria para adequação para certificação em sistema de gestão ambiental
(FICHA TÉCNICA)
Consultoria para adequação para certificação em saúde e segurança ocupacional
(FICHA TÉCNICA)
Consultoria para etiquetagem em uso eficiente de energia em edifícios
(Procel edifica) de projeto ou construção (FICHA TÉCNICA)

Serviços Digitais

Consultoria para adequação para certificação em sistema de gestão de energia
(FICHA TÉCNICA)
E-commerce
E-commerce - Implantação com entrega do e-commerce em operação.
FASHION BUSINESS PR - E-commerce

E-commerce

FASHION BUSINESS PR - E-commerce - Implantação com entrega do e-commerce em
operação para empreendimentos do setor do vestuário
FASHION BUSINESS PR - Serviços online para o setor do vestuário

Serviços Online

Serviços Online (FICHA TÉCNICA)
Consultoria para desenvolvimento de aplicativos (FICHA TÉCNICA)
Água
Consultoria para outorga de água subterrânea e para uso em aquicultura (FICHA
TÉCNICA)

Água

Ações necessárias para implantação de sistemas sustentáveis de irrigação (FICHA
TÉCNICA)
Consultoria para captação e uso de água da chuva (FICHA TÉCNICA)
Consultoria para tratamento e reuso de efluentes sanitários e industriais (FICHA
TÉCNICA)
Consultorias que visam à eficiência hídrica na empresa ou propriedade rural
Energia
Aumento da eficiência no uso da energia elétrica (FICHA TÉCNICA)

Energia

Energia solar fotovoltaica (FICHA TÉCNICA)
Energia eólica (FICHA TÉCNICA)
Consultorias que visam à eficiência energética na empresa ou propriedade rural, bem
como à utilização de fontes alternativas de energia.
Gestão da Sustentabilidade

Sustentabilidade

Indicadores de desempenho ambiental
Plano de controle ambiental (PCA). (FICHA TÉCNICA)

Gestão da
Sustentabilidade

Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) NR7 (FICHA TÉCNICA)
Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) NR9 (FICHA TÉCNICA)
Elaboração de projeto para realização de adaptações necessárias à acessibilidade aos
espaços físicos da empresa (FICHA TÉCNICA)
Redução de desperdícios (FICHA TÉCNICA)
Consultoria para adequação aos critérios de sustentabilidade
Qualidade do Ar

Qualidade do Ar

Consultoria para adequação dos processos da empresa para prevenção, combate e
redução das emissões de poluentes e dos efeitos da degradação do ambiente
atmosférico
Relatório de emissões atmosféricas
Inventário de emissões e remoções de gases de efeito estufa - GEE (FICHA TÉCNICA)
Resíduos
Consultoria para implantação de biodigestores (FICHA TÉCNICA)
Consultoria para plano de sistema integrado de produção e utilização de resíduos
orgânicos (FICHA TÉCNICA)
Consultoria para implantação de sistemas de produção e utilização de biofertilizantes
(FICHA TÉCNICA)

Resíduos

Consultoria para aproveitamento da biomassa (FICHA TÉCNICA)
Consultoria para sistema de vermicompostagem/minhocultura (FICHA TÉCNICA)
Consultoria para implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)
(FICHA TÉCNICA)
Elaboração de plano de implantação da logística reversa
Consultoria que visa o gerenciamento de resíduos sólidos ou líquidos gerados a partir da
atividade produtiva

