
  

 
 

Porto Alegre, 10 de janeiro de 2019. 
 

 
Oportunidade 03/2019 – Redes sociais avançado para e-commerce 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua 
Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Tema: E-commerce 

Escopo: Marketing e vendas 

Objetivos:  

Trabalhar com o empresário a estratégia e publicação de anúncios nas redes sociais (face  

ads e instagram ads). Desde o planejamento das campanhas, definição de objetivos, uso dos 

gerenciadores de anúncio para a realização dos filtros, implementação e mensuração. 

Ao final, o empresário participante deverá estar apto para realizar de forma autônoma e 

efetiva o gerenciamento das campanhas nas redes sociais,  entendendo o comportamento do seu 

consumidor e tornando-se mais efetivo na conversão. 

Observação:  

As empresas participantes do projeto foram capacitadas em 2018 na temática (com foco em 

Instagram e Facebook), com a proposição de que ao final desta capacitação, os empresários 

compreendessem e ficassem aptos a produzir campanhas nas redes sociais com maior qualidade, 

estratégia comercial e foco na efetividade das vendas no seu e-commerce. 

A produção de conteúdo para e-commerce também foi uma temática abordada junto aos empresários 

no formato de capacitação, onde tiveram a oportunidade de definir a melhor estratégia para produção 

de conteúdo, além de estruturarem durante a capacitação um planejamento de ações com foco no 

marketing digital. Ao final, os empresários participantes entenderam a importância da definição de 

estratégias de produção de conteúdo e o quanto impacta na performance do seu e-commerce. 

Metodologia sugerida: consultoria individual  

Tipologia: consultoria  

Público-alvo: Aproximadamente 30 empresas que participarão do projeto E-commerce RS - Gestão 
e Performance em Comércio Eletrônico do SEBRAE/RS. 

Carga horária estimada: de 6 a 8 horas de consultoria  

Prazo de cadastramento: Até 20 de janeiro de 2019. 

 

 

 



  

 
 

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. 

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

