
  

 
 

Porto Alegre, 08 de março de 2019. 
 

 
Oportunidade 22/2019 – Consultoria para startups em estágio inicial 

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

Tema: Gestão 

Escopo: Startups 

Objetivos:  

Acompanhamento individual dos empreendedores e startups em estágio inicial, auxiliando 

principalmente na etapa de validação do seu modelo de negócio. 

Para este atendimento, as seguintes temáticas deverão ser previstas: 

✓ Validação de um negócio e sua importância 

✓ O que é um modelo de negócio (Canvas) 

✓ Desenvolvimento de Clientes 

✓ O que é Lean Startup 

✓ Mapa de vendas 

✓ Validação do mercado e do cliente 

✓ Mercados de atuação 

✓ Etapa de lançamento 

✓ Criando a demanda de clientes 

✓ Métricas de mensuração do lançamento 

✓ Etapa de criação do negócio 

✓ Como vender a ideia e atrair investimento para a startup (dicas para criação do pitch) 

  

 

Observação: a consultoria será exclusiva para os empreendedores e startups participantes do 

projeto/atividade e que tenham participado integralmente do curso online Como Validar Seu Modelo 

de Negócio. Este curso foi desenvolvido com o propósito de que o participante tenha condições de 

validar a sua ideia de forma que possa ter maior probabilidade de sucesso em seu atual ou futuro 

negócio. Saiba mais em https://bit.ly/2TG2a85. 

 

Metodologia sugerida: consultoria individual  

Tipologia: consultoria  

Público-alvo: Aproximadamente 25 startups que participarão do projeto/atividade Alavancagem 
Estrutural e Sistêmica do SEBRAE/RS. 

Carga horária estimada: 10 horas de consultoria (5 encontros) 

Prazo de cadastramento: Até 17 de março de 2019. 

Observações finais: 

https://bit.ly/2TG2a85


  

 
 

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

