
  

 
 

Porto Alegre, 04 de abril de 2019. 
 

 
Oportunidade 30/2019 – Marketing 4.0 para moda 

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

Tema: Marketing e vendas 

Escopo: Marketing 

Objetivos:  

Ampliar o engajamento das empresas com seus clientes nas redes sociais, através de 

algumas premissas do marketing 4.0. 

Durante a capacitação e consultoria, os clientes terão que desenvolver posts que serão 

veiculados nas redes sociais, demonstrando seu posicionamento e propósito da marca. Os dez 

posts que tiverem o maior número de curtidas serão impressos em painéis que farão parte da 

ambientação do Seminário de Moda (evento que será realizado no dia 06 de setembro, em Ijuí), 

onde será feita a seleção final pelo público participante, através de votação popular e pela 

comissão julgadora do evento. 

Como os dez posts finalistas do evento citado acima terão que fazer a defesa do seu post 

(através de um pitch de um minuto), a preparação para esta apresentação precisa ser 

contemplada dentro desta proposição. 

 

Conteúdo programático sugerido:  

▪ Branding 

▪ Posicionamento 

▪ Definição de personas 

▪ Redes sociais (principais aspectos e dicas)  

▪ Consumo de experiência 

▪ Experiência multicanal   

▪ Definição de personas 

▪ Marketing de conteúdo 

▪ Post com propósito e conteúdo relevante 

▪ Como gerar engajamento 

▪ Monitoramento de desempenho e resultados 

Metodologia sugerida: Workshop com consultoria individual 

Tipologia: Instrutoria com consultoria 

Público-alvo: As soluções serão realizadas a partir de maio/2019, com empresas do segmento da 
moda, em 8 municípios com maior relevância na regional Noroeste.  

Carga horária estimada: 6 horas de instrutoria + 2 horas de consultoria 

 



  

 
 

Prazo de cadastramento: Até 22 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

