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Sebrae

Com o propósito de disseminar a normalização e
o uso das normas técnicas nos Pequenos Negócios,
como elemento de inovação e sustentabilidade, resultando como ampliação da competitividade, foi
consolidada uma nova parceria entre a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), no final de 2013.
A parceria da ABNT com o Sebrae vem desde 2007, quando foi firmado o primeiro convênio,
com o objetivo principal de sensibilizar os Pequenos Negócios para utilizar as normas técnicas. A
parceria mobilizou entidades setoriais que fortaleceram a participação de seus associados em todo o
processo de normalização e foi criada no Centro de
Informação Tecnológica e para Negócios (CIT) na
ABNT, uma célula dedicada a dar suporte a “Ideias
de Negócios” de potenciais empreendedores e a realizar atendimento da demanda direta do Pequeno
Negócio para a aplicação de normas.
A parceria tem duração de três anos, a partir de
dezembro de 2013, e contempla ações que visam
preparar e orientar os Pequenos Negócios para
uma participação mais ativa no processo de normalização, auxiliando-os na análise, interpretação
e aplicação das normas técnicas em suas atividades.
Além dos serviços e produtos já oferecidos nos
convênios anteriores, como desconto na aquisição
de normas técnicas pelos Pequenos Negócios; coleções setoriais de normas com acesso gratuito pelos
Pequenos Negócios; biblioteca digital; e página na
web dedicada a normalização voltada aos Pequenos Negócios, a nova parceria possibilita a implementação de outros como:
t %FTDPOUPTBPT1FRVFOPT/FHØDJPTOBQBSUJcipação dos cursos oferecidos pela ABNT;
t .BJPSWJTJCJMJEBEFEPTEPDVNFOUPTEFOPSmas e de informações sobre a normalização,
através de novos meios de acessibilidade via
Portal da ABNT e do Sebrae;
t $SJBÎÍPEBDBUFHPSJB1FRVFOPT/FHØDJPTOP
Prêmio ABNT de Excelência em Normalização;
t &WFOUPTEFMBOÎBNFOUPEFOPSNBTUÏDOJDBT
e workshop internacional visando à troca de
experiências e o alinhamento de atividades
desenvolvidas nacionalmente com aquela
praticada em outros países;
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t 1BSUJDJQBÎÍPFNGFJSBTEFOFHØDJPTFTBMÜFT
do empreendedor;
A nova parceria compreende ainda os seguintes produtos e serviços a serem desenvolvidos
através de ações contratadas diretamente pelo
parceiro Sebrae:
t 0ĕDJOBT QBSB JEFOUJĕDBÎÍP F RVBMJĕDBÎÍP
de demandas de normalização em setores
específicos;
t %FTFOWPMWJNFOUP EF QSPKFUPT EF OPSNBT
técnicas, com participação de representantes de Pequenos Negócios;
t 1BSUJDJQBÎÍP EF SFQSFTFOUBOUFT EP #SBTJM
em comitês internacionais de normalização de interesse dos Pequenos Negócios;
t &MBCPSBÎÍPEFHVJBTEFVTPFBQMJDBÎÍPEF
normas técnicas;
t %FTFOWPMWJNFOUPEFPĕDJOBTQBSBPSJFOUBção do Pequeno Negócio na identificação
e implantação de normas técnicas para as
suas atividades;
t %FTFOWPMWJNFOUP EF TPMVÎÍP EF DPOTVMUPria tecnológica para orientar os Pequenos
Negócios na aplicação de normas técnicas;
t &TUVEPTTFUPSJBJTQBSBBWBMJBÎÍPEPQPUFOcial de aplicação de normas técnicas por
Pequenos Negócios;
t 3FBMJ[BÎÍPEFFTUVEPTTPCSFUFOEÐODJBTEF
normalização;
t 1SPEVÎÍPFQVCMJDBÎÍPEFHJCJTTPCSFOPSmas técnicas;
t $SJBÎÍP EF DVSTP Ë EJTUÉODJB EJSFDJPOBEP
aos Pequenos Negócios e ao Sistema Sebrae.
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0T1FRVFOPT/FHØDJPTSFQSFTFOUBNEBT
FNQSFTBTCSBTJMFJSBT BRVFMFTRVFGBUVSBNBUÏ3
3,6 milhões por ano, contabilizando cerca de 8,3
NJMIÜFTEFFNQSFTBT RVFSFTQPOEFNQPS
dos empregos formais no país e contribuem com
EP1*#

Para mais informações sobre a parceria ABNT e Sebrae, acesse o site
www.abnt.org.br/paginampe

