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Um(a) serigrafista realiza serviços de impressão gráfica e ajusta impressoras. Pode
imprimir imagens em diversas superfícies, como papel, pano, vidro, tecido ou outros
materiais, por meio do uso de instrumentos como tela ou matriz serigráfica.
Apesar de não ser necessário curso superior para exercer a profissão, a realização de
cursos profissionalizantes é essencial para se tornar um(a) serigrafista de sucesso.
Pode atuar como autônomo, contanto que tenha os equipamentos necessários, e
também pode trabalhar como contratado para empresas especializadas.

Apresentação de Negócio / Mercado

1. Apresentação de Negócio

O(A) serigrafista deve ter conhecimentos sobre tintas e cores, materiais, propriedades
dos tecidos, máquinas e equipamentos.

Baixe essa ideia em PDF no seu dispositivo

2. Mercado
GANHO MÉDIO: R$ 20,00/hora
Considerando uma disponibilidade mensal de 120 horas para a atuação como
serigrafista, o potencial de renda média mensal é de R$ 2.400,00.
O dado acima considera a renda média nacional. Em razão da grande diversidade que
o Brasil apresenta, é de fundamental importância você pesquisar o mercado em sua
cidade. Busque em sites, classificados e entre em contato com alguns profissionais.
DEMANDA DIGITAL: CRESCENTE
Entre fevereiro de 2020 e agosto de 2021, houve um aumento na demanda digital
pelos serviços de serigrafista de 75,61%.
CONCORRÊNCIA DIGITAL: BAIXA
A concorrência por publicidade digital paga é considerada baixa para o Google Ads.
Confira nesse post como descobrir a concorrência em sua cidade.

Ideias de Negócios | www.sebrae.com.br

1

FORMALIZAÇÃO
O(A) serigrafista pode ser formalizado(a) como MEI. Se você se interessa por essa
possibilidade, acesse o curso on-line e gratuito do Sebrae “Benefícios e
Responsabilidades do MEI”.
A atividade está entre as permitidas no cadastro como MEI. Trata-se do CNAE 18130/01 - Impressão de material para uso publicitário. Saiba como se formalizar em
gov.br/mei.

4. Investimentos
INVESTIMENTO: MÉDIO
O investimento de um serigrafista é aplicado em ferramentas de trabalho e em cursos
profissionalizantes. Os gastos iniciais são a partir de R$ 1.000,00.
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3. Exigências Legais e Específicas

5. Divulgação
CUSTO DE ACESSO A CLIENTE: R$ 0,43
O serviço de serigrafista pode funcionar bem no Google Ads, ferramenta que permite
fazer com que o seu anúncio seja exibido no momento certo, e você paga apenas
quando as pessoas clicarem e pode trazer ótimo retorno.
DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS:
Além da divulgação por meio de mensagens de WhatsApp, o serviço de serigrafista
pode ser apresentado de modo amplo nas redes sociais como o Facebook e o
Instagram, com fotos e vídeos que mostrem o processo de trabalho e os itens e artes
fabricadas.
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Além de dominar as técnicas da serigrafia, para se destacar, aprimore seus
conhecimentos no mundo do design, da estética e da arte. Busque estar por dentro
das tendências de cores e tintas, por exemplo. O seu diferencial pode ser uma
capacitação em outras áreas, como a de projetos gráficos, pintura, artes, fotografia,
moda e comunicação visual.

7. Produtos e Serviços - Sebrae
Se você se interessou pela modalidade MEI, avalie fazer um curso rápido e gratuito do
Sebrae para entender os Benefícios e Responsabilidade do MEI.
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6. Dicas de Negócio

Se você optar por ser um microempreendedor individual, clique aqui para criar seu
CNPJ agora.
Possui alguma dúvida sobre a atividade? Fale com o Sebrae ou participe da
Comunidade de Empreendedores do Sebrae e experimente fazer uma pergunta sobre
sua ideia ou negócio.
Siga as redes sociais do Sebrae em sua região para ficar por dentro de dicas, cursos e
eventos perto de você.
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