
  

 
 

Porto Alegre, 05 de janeiro de 2021. 
 

 
Oportunidade 02/2021 – Presença digital - Segmento de energia 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua 

Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Escopo: Marketing digital 

Objetivos:  

Objetivo identificar a atual situação no que se refere a presença digital da empresa e elaborar plano 

de ação, bem como a sua implementação. Estas ações deverão preparar a empresa para venda pela 

internet e aumentar a captação de Leads. 

 

Conteúdos e abordagens sugeridas: 

• Diagnóstico 

o Identificar canais de comunicação usados pela empresa e o tipo de conteúdo gerado 

por ela nos meios digitais 

o Entender se os canais utilizados pela empresa são relevantes para os seus clientes 

o Verificar a posição e o momento atual da empresa no que se refere a presença digital  

o Elaborar plano de ação para preparar e/ou aprimorar a presença digital para captação 

de leads 

• Workshop 

o Apresentar para empresas resultado diagnóstico do grupo com sugestões de 

melhorias e pontos fortes em comum 

• Consultoria + mentoria 

o Implementação e acompanhamento de ações com o foco na utilização da internet 

como indutor para captação de leads e vendas online 

Metodologia sugerida: Diagnóstico + Workshop + Consultoria/mentoria (no formato a distância) 

Público-alvo: Empresas que participam projeto para o segmento de Energia Solar Fotovoltaica, com 

nível entre intermediário e avançado em presença digital. 

 

Carga horária estimada: até 2 horas para diagnóstico + 3 horas de instrutoria + 6 horas consultoria 

(implementação do plano de ação) + 2 horas mentoria acompanhamento (no formato a distância) 

Prazo de cadastramento: Até 24 de janeiro de 2021. 

Observações Finais: 

As empresas que possuem metodologias que contemplem os requisitos apresentados, devem 
realizar o credenciamento conforme os critérios previstos no Edital de Cadastramento e 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 
02/2016. Se a empresa já está cadastrada através deste edital, deve apenas apresentar seu produto 

em nosso Banco de Soluções de propriedade intelectual, clicando aqui. 

http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
https://docs.google.com/forms/d/1Us4wxCTurTctz_WQyIofjEkQoMn6Ew3zxa_j9SU38Pg/viewform?edit_requested=true

