
  

 
 

Porto Alegre, 15 de janeiro de 2021. 
 

 
Oportunidade 13/2021 – Competitividade das empresas da cadeia da saúde 

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

Escopo: Marketing e vendas  

Objetivos: 

• Aumentar a competitividade das empresas da cadeia da saúde e oportunizar a geração de 

negócios. 

• Estabelecer e/ou revisar o planejamento comercial e estimular o posicionamento de mercado, 

oportunizando a ampliação dos canais de venda e a geração de negócios. 

• Organizar planos de ações coerentes com o planejamento para alcance das metas 

empresariais. 

• Validar e implementar um modelo comercial de atuação, identificando e definindo canais de 

venda e estratégias comerciais por canal definido.  

• Por meio de indicadores específicos, identificar quais foram as estratégias mais efetivas para 

seu negócio além de subsidiar a tomada de decisão em relação as estratégias 

mercadológicas a serem adotadas.  

Conteúdo sugerido: 
 

• Levantamento de informações internas (estrutura comercial existente) e externas  

• Modelo e estrutura comercial ideal 

• Posicionamento 

• Construção da persona 

• Proposta de valor  

• Definição e avaliação dos canais de venda x mercado alvo 

• Estratégias por canal 

• Construção de métricas para a análise de resultados 

• Indicadores comerciais  

• Monitoramento de resultados e ajustes (melhoria contínua). 

 

Metodologia sugerida: Workshop + Consultoria (formato à distância)  

Público-alvo: empresas que participam do projeto Acesso a Mercado (indústrias, comércio e 

serviços do segmento da saúde). 

Carga horária estimada: até 6 horas de workshop + até 14 horas de consultoria  

Prazo de cadastramento: Até 31 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

