
  

 
 

Porto Alegre, 02 de abril de 2019. 
 

 
Oportunidade 27/2019 – Marketing Digital – Varejo da Moda 

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

Tema: Mercado 

Escopo: Marketing e vendas 

Objetivos:  

▪ Orientar os participantes, através de conceitos e exemplos práticos, sobre a utilização do 

marketing no planejamento de suas ações online, colaborando para torná-la mais competitiva. 

▪ Fazer com que o participante compreenda os benefícios da utilização das redes sociais como 

forma de prospecção de mercado, bem como a mensuração e conversão das ações em 

clientes/negócios.  

▪ Ao final, espera-se que o empresário obtenha uma melhor identificação de qual estratégia é 

a mais indicada para o seu modelo de negócio, bem como, medir a efetividade das ações que 

realiza.  

 

Conteúdo programático sugerido:  

▪ Jornada do cliente 

▪ Funil de vendas 

▪ Qualificação de leads 

▪ Mídias sociais relevantes para o varejo da moda  

▪ Marketing de conteúdo 

▪ Métricas 

▪ Avaliação dos canais online com posterior plano de ação para obter efetivação com o 

público-alvo (etapa de individual sugerida na consultoria)  

Metodologia sugerida: Workshop ou oficina com consultoria individual  

Tipologia: instrutoria e consultoria  

Público-alvo: Aproximadamente 60 empresas que participam do projeto Loja na Moda (Regional 
Sinos). 

A empresa escolhida para atender esta demanda deverá possuir disponibilidade para atender 
prioritariamente a região Sinos do RS, com execução prevista para iniciar em maio de 2019. Após 
este período, outros projetos do mesmo setor/segmento poderão solicitar a utilização das soluções 
homologadas. 

Carga horária estimada: Até 6 horas + consultoria. 

Prazo de cadastramento: Até 21 de abril 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

