
Confidencial 

Porto Alegre, 22 de março de 2022. 

Oportunidade 21/2022 – Ganhos Rápidos – Setor Moveleiro – Serra Gaúcha 

Edital: EDITAL DE CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA COM PRODUTOS DE SUA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

Temas: Projeto Ganhos Rápidos – Estratégia Empresarial e Gestão de Pessoas 

Setor: Moveleiro 

Objetivos:  

1. Ampliar as visões estratégicas a partir da interação com empresas case do setor, especialistas
e empreendedores experientes que possam aprofundar e contribuir com suas experiências e
visões, instigando o protagonismo dos participantes em busca de novas ideias,
oportunidades, soluções para seus dilemas enquanto líderes e enquanto equipe.

2. Avaliar e identificar GAP´s na gestão de processos e pessoas, provocando uma profunda
reflexão na forma de fazer a gestão dos negócios muito centrada na presença e atuação dos
proprietários. Como tornar a gestão mais decentralizada fazendo com que os processos sejam
cumpridos pelas pessoas e a gestão faça a cobrança dos resultados.

3. Elaborar plano de incentivo e avaliação de desempenho para colaboradores.

Metodologia sugerida: 

Diagnóstico de gestão de pessoas e liderança, workshop, mentoria, coach empresarial, visita técnica, 
imersão, vivências. 

Conteúdo Sugerido: 

• Estratégia empresarial

• Atuação da Liderança com foco em gestão por resultado

Público-alvo: Grupo de 15 (quinze) Empresários do segmento moveleiro. A maior parte das empresas 

está situada em Carlos Barbosa/RS ou cidades próximas. 

Formato: Híbrido. 

Carga horária estimada:  a sugerir. 



  

 
 

Confidencial 

Conhecimento:  Ter experiência de atuação nos temas de estratégia empresarial e gestão de pessoas. 

Ter conhecimento da realidade dos pequenos negócios e do segmento moveleiro. 

Exigência: Disponibilidade para execução do programa no município de Carlos Barbosa/RS, com início 

em abril/22. 

Prazo de cadastramento do produto no banco de produtos de propriedade intelectual: 29/03/2022. 

Gestora da oportunidade: Daiana Cunha – daianac@sebraers.com.br 

Critérios analisados: 

• Eliminatórios 

o Empresa habilitada no EDITAL DE CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE 

PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA 

COM PRODUTOS DE SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

o Empresa ser apta em instrutoria e consultoria 

o Cadastrar o produto no prazo 

• Pontuados 

o Consistência da proposta do produto cadastrado no banco de produtos 

Segunda etapa: encaminhamento de materiais (será solicitado apenas aos que atenderem aos 

critérios da primeira etapa)   

• Eliminatório 

o Encaminhar proposta no prazo  

• Pontuados: 

o Atendimento do objetivo do método na proposta 

o Atendimento da estrutura do método na proposta 

 

As empresas interessadas devem incluir as informações do seu produto no link abaixo ou acessar o 

portal integra no item oportunidades. Clique Aqui e cadastre o seu produto. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehUdCnOX2bwaYyV_CKgFw2FtkMKYKYxxDCZkWWy5FbL5r0jQ/viewform

