
 

 

Pública 
Porto Alegre, 25 de abril de 2022. 

 

Oportunidade 28/2022 – Vendas B2B - Multisetorial 

 

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

SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA COM PRODUTOS DE SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Prezados credenciados, 

Solicitamos proposta de soluções que contemplem as características abaixo: 

Escopo: Vendas 

Tema: Vendas B2B 

 
Objetivos e resultados esperados:  
 

• Melhorar as técnicas a as competências comportamentais dos empresários em negociações de vendas 
B2B. 

• Melhorar o método de prospecção de novos clientes e condução de oportunidades de negócio, desde 
sua abertura até o fechamento. 

 
Resultado esperado: preparar as MPEs para fornecimento em vendas B2B para médias e grandes empresas e 
Poder Público.  
O foco deverá ser no processo de vendas e comportamento do vendedor (não na legislação de pregões e 

licitações). 

Conteúdos e estrutura sugeridos:  

• Principais técnicas de comunicação com o cliente 

• Processo de venda 

• Abordagem consultiva e vendas B2B e busca de oportunidades 

• Proposta comercial: formatação, tempo de resposta etc. 

• Mapeando os níveis de decisão dos contatos comerciais (papeis de compra do consumidor) e 

ações necessárias por nível 

• Negociação e superação de objeções 

 

Público-alvo: Aproximadamente 50 empresas que fazem parte do Projeto RS - Atendimento Regional - Sul 

(empresas de diversos segmentos, localizadas no município de Rio Grande). Após, a solução também poderá 

ser ofertada para outros munícipios da região, como por exemplo Camaquã e Pelotas.  

Carga horária estimada: 3 horas de workshop (encontro único, preferencialmente no turno da noite)  

Formato: Presencial 

 



 

 

Pública 
 

Tipologia sugerida: Instrutoria 

Prazo para cadastramento do produto: 08 de maio de 2022. 

Gestor da oportunidade: Ivandro Moraes – ivandrom@sebraers.com.br   

Para cadastrar o produto Clique Aqui 

 

Critérios analisados: 

Primeira etapa: cadastro até 08/05/2022 

• 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 

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 de materiais no prazo solicitado 

• Pontuados: 

o Atendimento do objetivo do método 

o Estrutura do método da consultoria e instrutoria 

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! 
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