
  

 
 

Uso Interno 

 Porto Alegre, 21 de setembro de 2021. 
 
 

Oportunidade 117/2021 – Experiência Imersiva Varejo 

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

Escopo: Mercado 
 
Objetivos: 

Buscamos solução para o Projeto de Experiência Imersiva Inova Varejo Serra. Missão - Brasília.  
Preparar os empresários para participação em feira, acompanhamento em viagem, e realização de 
ações pós feira. O programa deve trazer insumos e insigths relevantes aos negócios participantes. 
 
Conteúdo sugerido: 
 
Pré- missão: estudos das marcas e cases de acordo com objetivo levantado com o grupo, contato 
com os locais para verificara o interesse em receber o grupo, orientação sobre os conteúdos de 
interesse dos empresários. Roteirização das atividades.   
 
Missão: entrega de roteiro com o perfil de cada negócio a ser visitado. Mini fala sobre cada espaço e 
como analisar os pontos positivos e pontos a desenvolver de cada local. Diagnóstico online para 
anotações e registros durante a visita. Acompanhamento do grupo em todas as atividades propostas.  
 
Reunião online: para discussão dos processos pré viagem 
 
Consultoria individual pós missão:  análise do plano e orientação do empresário para montagem do 
plano, baseado no conhecimento adquirido na viagem técnica. 
 
Entregável: materiais customizados que serão utilizados pré, durante e pós missão. Roteiro da missão 
+ estudos dos cases. 
 
Resultado esperado: que através do benchmarketing e da aplicação da metodologia, possam 
implementar em seus negócios uma experiência de consumo relevante, de acordo com o indicador 
do projeto.   
 
Metodologia sugerida: consultorias, mentorias, workshops 

Público-alvo: 17 empresários de multisegmentos do varejo de Bento Gonçalves, participantes do 
projeto Inova Varejo Serra. 
  

Prazo de cadastramento: até 03 de outubro de 2021. 
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Observações: 

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
https://docs.google.com/forms/d/1Us4wxCTurTctz_WQyIofjEkQoMn6Ew3zxa_j9SU38Pg/viewform?edit_requested=true

